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ت�شبهها  ال  �لجن�س  بعد  ما  كاآبة 
م���وت  ب���ع���د  �ل����ب����ق����اء  ك�����اآب�����ة  �إال 

�الأ�شدقاء.

***

�ل��ذي��ن غ����ادرو� �ل��ح��ي��اة ك��م��ا ي��غ��ادر ر�كٌب 
�لذكريات  خ��ل��ط��و�  �ل���ذي���ن  ه���م  �ل��ب��ا���س، 
ب��ال��ت��ذ�ك��ر، ون�شو�  ب��ال��ح��ق��ائ��ب، و�ل��دم��وع 

حقيبة وذكرى عن موت فتاة �أحببُتها.

***

�لمطار�ت.  ف���ي  م���ك���ان  ل����أغ���ان���ي  ل��ي�����س 
ول��ي�����س ل��ل��دم��وع �أب�����و�ب ك���ي ُت��ح��َب�����س في 
�أ�شتطيع  �أن��ن��ي  ول���و  و�ل��م��م��ّر�ت.  �ل��غ��رف 
�لذهاب �إلى �لقبر �لذي �أزوره كّل ليلة في 
جميع  فتهرب  �أكثر  قلبي  لفتحُت  �لمنام 
وخفيفاً.  فارغاً  �أ�شبح  �أن  �أري��د  قطعاني. 

�أريد �أن �أ�شتعّد للموت ب�شكل �أف�شل.

***

�ل���ذك���ري���ات ت��ع��ود �آخ����ر �ل��ع��م��ر ك��م��ا تعود 
�لقطعان �آخر �لنهار.

***

�لمطار�ت لي�شت �أمكنة، �لمطار ال مكان. 
لذلك لي�س ل�أغاني مكان في �لمطار�ت. 

لي�س ل�أغاني مكان في �ل�مكان.

***

حمر�ء.  حجارة  دمي  حمر�ء.  عقود  دمي 
ل�شوء  و�ل��ب�����ش��و�.  و���ش��ّك��و�.  منها.  �كم�شو� 
حّظي، لقد وقع �لنهر في �لبحر. وغرق 

كما يغرق �لخاَتم.

***

�حتر�ق  خّلفه  �شحتار�ً  �لليل  �شو�د  لي�س 
للنهار  وج��ه��اً  لي�س  �لليل  �إن  ث��ّم  �ل��ن��ه��ار. 
وقمر�ً  بالطبع  ظ���م��اً  ولي�س  ت��ت��ّم��ة.  �أو 
ت��غ��ي��ب وت��ظ��ه��ر. ولي�س  �أن��ج��م��اً  ي��ت��و���ّش��ط 
و���ش��ادة وِف��ر����ش��اً ون��ع��ا���ش��اً و���ش��ه��ر�ً. ولي�س 
�أنا  ق����اً.  م����وؤرَّ �أو ع��ا���ش��ق��اً  ���ش��ك��ر�ن��اً  ���ش��اع��ر�ً 
ب�����ش��ر�ح��ة ال �أع����رف م��ا ه��و �ل��ل��ي��ل لكني 

�أعرف �أنه لي�س هذه �الأ�شياء.

***

�أغرب من عروق �ليَدين هذ� �لقمر �لذي 
يجل�س فوقنا كاالأبله. �أكثر غر�بًة وبيا�شاً 
�أّم�����ي لموؤونة  ت��غ��ل��ي��ه  �ل����ذي  �ل���ده���ن  م���ن 
نقوله هذه  ما  لدينا  لي�س  �ل�شتاء. والأنه 
في  ن��ف��ّك��ر  منزعجين.  ف��ي��ه  ن��ف��ّك��ر  �لليلة 

هذه �لب�هة �لبّر�قة و�لمدّورة. في هذ� 
�ل�شحن �لوحيد على �لطاولة.

***

ر�ئحة �لع�شب �لمق�شو�س قبل قليل هي 
�لهادئة.  �لمدينة  هذه  في  �شخباً  �الأكثر 
ر�ئ��ح��ة ح���ادة ك���اأن دم���اً ق��د ���ش��ال، �أو كاأن 

�لع�شب روؤو�س ُقطعت. 

***

�لم�شهد  من  نزعناها  لو  ق�شبان  ث�ثة 
لن نحزر بعد �ليوم �أننا في �شجن. ث�ثة 
�لمكان  حقيقة  �لحقيقة؛  تعادل  ق�شبان 

�لذي نعي�س فيه �أبد�ً.

***

من  ثمة  ولي�س  كالطعام،  ي��ب��رد  �لج�شد 
جائع، من ُمحّب، من ُم�شتٍه، من مخلِّ�س 
و�شك  وعلى  يبيت  �أن  و�شك  على  لج�شد 
�الأكل  ر�ئحة  ت�شبه  ر�ئحة  منه  تخرج  �أن 

�لبائت.

***

�الأ���ش��ود ه��و �ل��ل��ون �ل���ذي لي�س ل��ه رقبة. 
يلتفت.  وال  ي���ر�وغ  ال  �الأ���ش��ود  كال�شبع. 
وفي حين ير�وغ �الأزرق في�شبح كحلياً �أو 
نيلياً �أو �شموياً، وفي حين ير�وغ �الأخ�شر 
ير�وغ  ال  �شرخ�شياً،  �أو  ح�شي�شياً  في�شبح 
ي��ر�وغ ي�شبح رمادياً،  �الأ���ش��ود، الأن��ه حين 

ي�شبح لوناً �آخر.

***

ع�شور  �شاعر  �شّبهها  �لتي  �الأ�شجار  �ُشوق 
في  هنا  تبدو  �لن�شوة،  ب�ُشوق  �النحطاط 
قلت  تيني�شي ك�شوق ن�شاء ُنتفت للتّو، و�شُ
ج����ّي����د�ً ب���ال���زي���ت و�ل�����ده�����ون و�ل���ن���ظ���ر�ت 

زة. �لمركَّ

***

�لغا�شلة �لتي �أعادت �إلّي �شر�شف �شريري 
�آث���ار  �إز�ل�����ة  ل��م ت�شتطع  ن��ا���ش��ع��اً،  �أب��ي�����َس 
و�لحفرَتين  ع��ل��ي��ه  �ل���ف���ق���ري  ع����م����ودك 
لوحا  خ��لَّ��ف��ه��م��ا  �ل���ل���ت���ي���ن  �ل��خ��ف��ي��ف��َت��ي��ن 
كتَفيك حين كنت ت�شتلقين على ظهرك، 
�أقوى في  ب�شكل  �لت�شديد  وتطلبين مّني 

�لمكان �ل�شحيح و�الأن�شب.

***

�ألقى �لغطاَء على وجه �لمّيت كما ُي�شَدُل 
���ش��ت��اٌر ع��ل��ى م�����ش��رح. ك���ان �ل��م��ّي��ت مهّرجاً 

�لذين  �لنا�س  و�أحفاده، ككّل  �أجد�ده  ككّل 
يظّنون �أنهم مختلفون وخالدون.

***

و�الأطفال  �لجن�س،  على  يتغّذى  �ل��م��وت 
�أن  �إل���ى  ينتبهون  م��ن  ه��م  �ل��ح��ّظ  ���ش��ّي��ئ��و 

�لقطار ثعبان.

***

ولدُت ب� حّظ في �لحياة، ولم �ألتق حّظاً 
�شّل طريقه فاآخذه لنف�شي. �أخطاأُت حّبي 
�أي�شاً ال كما ُيخطئ �ل�شهم �لهدف بل كما 

ُتخطئ �لعين �لنظرة.

***

����ش���ّح���اذ �أع���م���ى ي�����ش��وق��ه ���ش��ب��ّي ط���و�ل 
�لنهار. رعب رعب. �أن يلم�س ولٌد لحم 

�أبيه طو�ل �لنهار...

***

هذه مطالع ق�شائد عجزُت عن �إتمامها:

ر�أي���ت���ه ي�����ش��ق��ط م���ن �ل��ط��اب��ق �ل��م��ئ��ة كما 
ت�شقط �لدمعة من �لعين...

لم �آخذ على محمل �لجّد فكرة �أن �الإن�شان 
من تر�ب �إال عندما ر�أيت �لنازحين...

بيانو،  ك����ع����ازف����ة  ل�����ي  ظ���ه���ره���ا  �أد�رت 
و�نتحبْت...

***

في �لهاوية ال معنى للم�شافة.

***

�ل�شوء يتابع في �التجاه �لمعاك�س للجهة 
يلتفت،  �أن��ادي��ه  وعندما  فيها.  �أق��ف  �لتي 
�ل�شحيح  وج��ه��ي  ُي�����ش��يء  ي��ع��رف��ن��ي  وك���ي 

ببع�س �ل�شعادة. 

***

بل  يبّلله،  لم  ج�شدي،  على  �لمطر  هطل 
بعثره!

***

�لذين  حقائب  لتاأخذي  لحظة  �نتظري 
لن يعودو� كما وعدو�. لو كان �هلل �إن�شاناً 
لطرحته �أر�شاً، وقلت له: ما هكذ� تعامل 

�ل�شعر�ء يا وغد.

ن��ح��ت��اج �إل���ى �ل��ق��م��ر، بلى 
ن��ح��ت��اج �إل�����ى ���ش��وئ��ك يا 
�ل�������ش���ع���ي���د في  ع����زي����زن����ا 
�إياك  ت��ظ��ّل  �أن  ون��ح��ت��اج  م�����د�رك، 
وم�شاحتك  ج���غ���ر�ف���ي���ت���ك  ف�����ي 
�شئت،  �إن  ت��رّح��ب  و�أن  و�أف���ك���ارك، 
بالذين �شياأتونك و�أنت في حّلتك 
�ل��ق��اح��ل��ة، ف��ي ع��ري��ك �ل��ن��ادر، وال 
�أثاث عندك وال مقعد للزّو�ر، وال 
�شيفاً  يكون  �أن  يريد  لمن  قهوة 

طارئاً عليك.
�ل�شاهر،  ت��ك��ون  �أن  �أب����د�ً  ون��ح��ت��اج 
�أن ت��ق��وم ب���دور �ل���ذي ال ي��ن��ام، �أن 
و�لدقيق  �لجميل  �لكوكب  تكون 
�ل�شاعة  ت��وؤخ��ذ  ب��ح��ي��ث  �ل��ح�����ش��اب 
و�أن  منك وتوؤخذ �لجاذبية منك، 
تكون بمجمل قيافتك و�نتعا�شك، 
معاً.  �لماّدي  وذ�ك  �الأثيري  ذلك 
كوكبنا  على  �الأر����س  على  وهناك 
عليك  يجل�شو�  �أن  يطمحون  من 
وعلى  ت���ر�ب���ك  ع��ل��ى  ي��ق��ف��زو�  و�أن 
ق�����ش��ورك وع��ل��ى ح��ج��ارت��ك وعلى 
�شخورك وعلى فجو�تك �لمادية، 
في  �إذ  ثانية  م���ّرة  �شيكون  وذل���ك 
 20 �أربعين عاماً في  �الأول��ى، منذ 
�لمركبة  م��ن  ه��ب��ط   ،1969 ت��م��وز 
�ل���ت���ي ح���ّط���ت عليك  �الأم���ي���رك���ي���ة 
وفيها ث�ثة رّو�د، نيل �أرم�شترونغ 
�لذي من فرط �نبهاره بك، ومن 
�لهبوط،  ب���ه���ذ�  �إع���ج���اب���ه  ف����رط 
�شرع ف��ي خ��ط��و�ت وخ��ط��و�ت على 
للب�شرية  فتح  �أنها  وك��ان  �شدرك 
ت��اري��خ��ي. وي��ب��ق��ى مكانك  و����ش���اأن 
ل�كت�شاف ول�أكثر من ذلك، من 

هذ� �الفتتاح �لبكر و�لعجيب.

الحاجة اإلى الفرقة
وما  ي�شيء  ما  �إلى  �أي�شاً  ونحتاج 
ي��ط��ل��ع م���ن ق�����ّوة وم����ن ب���ي���ان من 
بع�س �لنتاج �لذي يعبر �لمطابع 
�إلينا، ونحن في �لمر�شاد وغرفة 
�ل���م���ن���ارة ل���ن���وّج���ه �ل���ع����م���ة نحو 
�لمقبلين  �لنوتية  ونحو  �ل�شفينة 
ع���ل���ى �ل���ي���اب�������ش���ة، ع���ل���ى م���ر�ف���ىء 
من  باأ�شناف  و�ل��ت��ج��ارة  �لخ�شب 
�ل��رف��اه، م��ن �الأغ��ر����س و�الأدو�ت 
ومن �الأغذية �لتي كاأنها العب كرة 
و�ل�شهو�ت  �لحكم و�الأكول  ونحن 
و�شن�شفر للجميع، وندّل �لجميع 
�ل��م��ائ��دة و�أن  �ل��رخ��اء وع��ل��ى  على 
�أن  وعلى  وم�شتاق،  هادىء  �لبحر 
�شيغرق.  �أح��د  وال  عميقة  �لمياه 
ر�شى  ف���ي  ���ش��ي��ك��ون  �إال  �أح����د  وال 

وقبول بما تّم وما �شن�شير �إليه.
ن��ح��ت��اج �إل�����ى م��ج��م��ل ه�����ذ�، و�إل����ى 
�ل�شوء في �أي بدء و�ختر�ق، وكيف 
ن��ك��ون ك��ذل��ك ف��ي ه���ذ� �لو�شع  ال 
ن��ك��ون يقظين  �ل��م��ث��ي��ر، وك��ي��ف ال 
وال  �ل�شحى  ف��ي  �ل��دي��ك  وه��ن��اك 
ري�شه،  ف���ي  �أو  ع��ن��ق��ه  ف���ي  ���ش��اع��ة 

ة  �لق�شّ م��ا  ي����درك  �ل��دي��ك  وه����ذ� 
وينفخ  �الأق�������ش���و����ش���ة،  ه����ي  وم�����ا 
�شوى  ع��ل��ي��ه  �أو����ش���م���ة  وال  ����ش���دره 
ويروح  و�لمتاأّلقة،  �لبر�قة  �ألو�نه 
�ل�شباح،  �أو�ن  �الأو�ن  �أن  ي�شيح 
�ل�شامعين  على  وم��ا  ف��ج��ر،  �أو�ن 
�لظ�م،  م��ن  ينه�شو�  �أن  ���ش��وى 
و�أن يفتحو� عيونهم على �لجديد 
ثانية ورحلة  �أننا في رحلة  وعلى 
ثالثة وال �نتهاء و�أن �ل�شباح على 
�أور�قنا  م��ن  ث��ي��اب��ن��ا،  م��ن  م��ق��رب��ة 
تهيم  �لتي  نفو�شنا  ومن  و�لكتب، 
وباأن  بالم�شرحيات  بالمفاجاآت، 
�لقّبة،  خ��ارج  �لجر�س  هو  �لديك 
د�ئماً  يميل  �ل���ذي  �ل��م��ي��ز�ن  و�أن���ه 
ل��غ��ة �الأن�س  �ل�����ش��ح��و، و�إل����ى  �إل����ى 
وبحبوحة  �ل��ل��ط��ي��ف��ة  و�ل�����زو�ي�����ا 

�لبيت و�أ�شاليب �البتكار.
هذه،  �لثقافية  حياتنا  في  ولعّلنا 
وتتمايل  ت�����ش��ط��رب  �ل���ت���ي  وه����ي 
�أغ�شانها من هو�ء �لقادمين �إليها، 
�إل��ى دي��ك، و�أح��ي��ان��اً نحتاج  نحتاج 
�إل���ى �ل��ف��رق��ة ك��ّل��ه��ا، ف��رق��ة �لديك 
و�لدجاجات �لبلديات حيث، كلما 
�أبدعنا، نماثل �لح�وة و�لطر�فة 
في هذه �لفرقة. وليت �لقادمين 
�إل���ى �ل��ع��م��ل و�إل����ى �أن ي��ك��ون��و� في 
يظهرون  �ل��م��ح��اك��اة،  وف��ي  �ل�شبه 
�ل���ح����وة، م��ظ��ه��ر �لوقت  م��ظ��ه��ر 
متحّركون  فيه  هم  �ل��ذي  �لثمين 
وطامحون �إلى طلب �لقيمة و�إلى 
ط��ل��ب �ل��ت��ّف��اح��ة �ل��ج��اث��م��ة هناك 
ب�ط  في  �أو  �لبائع،  �شّحارة  في 

�ل�شجرة.
وبيكار  م�����ش��ط��رة  �إل������ى  ون���ح���ت���اج 
�إلى  و�ل��ن��زول  �ل�شغف  غناء  و�إل���ى 
�لفردو�س  م��ط��ه��ر  �إل������ى  �ل����ق����اع، 
�ل���ج���ّن���ة، ري��ث��م��ا نفوز  و����ش���و�ح���ي 
�إلى  ت��ح��ت  م��ن  ون��ط��ل��ع  بالنفي�س 
فوق، ون�شرد ما ن�شرد من طر�ئق 
وم��ن ع��ط��اء�ت، على غ��ر�ر ما في 
رياح  وم���ن  ف�����ش��ول  م��ن  �لطبيعة 
وم���ن ث��م��ار ت��ب��دو ل��ن��ا م��ن بعيد. 
�لو�جب،  �إل��ى  �إ�شافة  علينا،  وم��ا 
�لكتابة  تكون  و�أن  نبدع  �أن  �شوى 
و�ل��ت��ل��ي��د معاً،  ب���ال���ط���ارف  ظ���ف���ر�ً 
�ل�شاعة  ورنين  �الأد�ء  نح�شن  و�أن 
�الأ�شالة،  م��ع  �لمفتوح  و�لموعد 
وم���ع �أي ج�����ش��د ح���ّر وم���رت���اح في 
�أن  �إل��ى  �لخّ�قة ومطمئن  د�رت��ه 
�لديك هنا، ولو كان �أ�شحابه هم 

�لجير�ن.
�إل���ى �ل�����ش��وء و�ل��ه��و���س وال  نحتاج 
�لطريق  ه��ذه  �شلوك  ف��ي  م��غ��االة 
بل يجب �أن تكون خيار�ً للقادمين 
في  ع��ل��ي��ه��ا  ي���ع���ث���رو�  و�أن  �ل���ج���دد 
م�شارهم. وهكذ� �أظّن في قر�رتي، 
و�أن  �أن ي�شيح  يكتب عليه  �أن من 
يغّني و�أن ين�شد �لبديع و�لجميل، 
و�أن ي�شبح في ما هو نادر، وفي ما 

ه��و �ف��ت��ت��اح و�ن��ت�����ش��ار �ل����ذ�ت على 
�ل�شرود  روح  يك�شب  و�أن  ذ�ت���ه���ا، 
ومثلما  كّلها،  �لفرقة  ه��ي  مثلما 
وهند�مها  �ل���ف���رق���ة  �أزي��������اء  ه����ي 
�لجّيد. وماذ� تفعل هذه �لفرقة؟ 
�إن���ه���ا م��ن��ذ �ال���ش��ت��ف��اق��ة ت��ق��وم من 
تغ�شل  الأن  ����ش���رورة  وال  �ل��ك�����ش��ل 
�أن  �أو  �لجارية  �لمياه  في  وجهها 
تغّير لبو�شها �لملت�شق و�لمرتبط 
بها، وتذهب من بيتها وتعمد �إلى 
�ل��خ��ف��اء، �إل���ى ع��ب��ور �ل��ت��ر�ب وهي 
و�أ�شو�قها،  ومر�ييلها  �ألو�نها  في 
وت�����ش��رد ح��ت��ى �ل��م�����ش��اء ب��ح��ث��اً عن 
مغامرة  عن  ماأكوالت  عن  حّبات، 
هذه  في  �لخ�شر�ء،  �لجنينة  في 
تتعب  وال  �ل��م�����ش��ّورة.  �ل��م�����ش��اح��ة 
ه��ي��اك��ل��ه��ا ف���ي ���ش��ي��اق �ل��ب��ح��ث عن 
ل��ق��م��ة وع�����ن م����ل����ذ�ت، ك���م���ا على 
�لكاتب وعلى �ل�شاعر �أن يكون في 
�ن��ف���ت ف��ي ج���و�ر �ل��ق��اع��دة، و�أن 
لل�شرود  �لخيال  جنينة  له  يكون 
فاتنة  ����ش���ط���ور  ع���ل���ى  ول���ل���ع���ث���ور 
و�لع�شل  �لملكة  �لنحلة  وي�شادف 

�ل�شهّي.
وال يز�ل �ل�شاطر ير�شل �الإ�شار�ت 
ويخطو  كثير�ً،  �أو  قليً�  ويتعّذب 
�إل�������ى م����ا �أم�����ام�����ه م����ن �أع���ج���وب���ة 
وعليه  �الأ�����ش����د�ف  ف���ي  م��خ��ت��ب��ئ��ة 
�أي���ن �ل��ل��وؤل��وؤة ف��ي هذه  �أن ي��ح��زر 
ويبقى  �ل��م��ط��روح��ة،  �لمجموعة 
له �أن يكون و�عياً كّل �لوعي، و�أن 
�إلى  �ل�شبر،  �شديد  �شبور�ً،  يكون 
�أن يذهب �أي�شاً �إلى ذ�ك �لمطهر، 
وي��ن�����ش��ى �ل�����ش��ه��ول��ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
بين  ����ش���ووؤه  ي��ك��ون  و�أن  �ل�����ش��ط��ح، 
ي�����َدي�����ه، وي���م�������ش���ي ه���ن���اك ف����ي ما 
�أروق��ة من  رّبما وفي  �لنهر  يكون 
�ل��ت�����ش��اوؤالت و�اله�����ت�����ز�ز�ت، حتى 
نا�شية  على  يقب�س  وحتى  ي��دوخ 
�ل�����ش���م��ة وم��ف��ارق �ل��ع��ذوب��ة و�أن 
�أن  نف�شه  ويكّلف  �شاء،  �إن  ي�شتحّم 
�ل��ع��ذ�ب، تحت قمر  تنوء تحت  ال 
�ليباب و�أن ي�شبع من ندى �لقدر، 
�إلى  �ل�شماء،  �إلى  د�ئماً  و�أن ينظر 

�الأبد.
ونترك �لهام�س �أن يكون �لهام�س، 
�أي�شاً  نجل�س  الأننا  بخ�ء  ول�شنا 
يكون  �أن  وي��ه��ّم��ن��ا  م����رم����اه،  ف���ي 
مطارحهم  في  �لجدد  �لحالمون 
�ل�شهولة  ينبذو�  و�أن  �لمتن  م��ن 
يلبثو�  و�أن  و�ل��م��م��ك��ن��ة  �ل��م��ت��اح��ة 
في حومة �لباأ�س و�لحفاوة وعلى 
يتكاثرو� في  �أن  �لبهاء، وال  ت�ل 
غياب �لنحلة �لملكة و�شطارة وكر 
�ل��ع��ب��رة من  ي���اأخ���ذو�  �ل��ن��م��ل، و�أن 
�ل�شابقين. الأن هوؤالء تعبو� وكانو� 
وما  و�لمثابرة،  �لجّد  تعا�شة  في 
�أمثولة  هو  �أّنما  �شنعهم  من  كان 
مّرت،  قا�شية  مرحلة  ه��ن��اك  و�أن 

وال يمكن �أن تموت في �لهباء.

�شوقي 
�أبي �شقر�، 

بري�شة: 
�أ�شامة 

بعلبكي.
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ن�ّص الإهانة ورحم النظرية
كي  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  ه���ذ�  "�أكتُب 
�أبرهَن �أنَك ت�شتطيع فعَل �أ�شياء 
و�حد  �شهيق  و�حد، في  �آن  في  متناق�شة 
�لتناق�س  م��ع  �ل��ف��ع��ل؛  ���ش��ّد  �أن����ا  ط����ازج؛ 
ل�شُت  �أن��ا  �أي�����ش��اً،  �لتوكيد  م��ع  �لم�شتمّر، 
�شّد وال مع وال �أ�شرح الأني �أمقُت �لفطرة 

�ل�شليمة".
�لد�د�ئي،  �لمانيف�شتو  ت��ز�ر�،  )تري�شتان 

.)1918

ك�����ان �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و م���ن���ذ ظ����ه����وره، وما 
للتاأثير  مق�شودة  لغوية  م��ن��اورة  ي���ز�ل، 
و�ل���خ���ا����س؛ مناورة  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي  ع��ل��ى 
�شيا�شية،  ل��روؤي��ة  بة  متع�شّ �أيديولوجية 
ر�شم  على  تعمل  نقدية،  جمالية،  فّنية، 
�لموؤمنين  ل����دى  ج���دي���د  �إي���م���ان  ح�����دود 

و�لملحدين على �ل�شو�ء.
كنموذج  للمانيف�شتو،  �لتاريخية  �لبد�ية 
و�لفّنية  �ل�شيا�شية  للبيانات  "مكتمل" 
�ل���ت���ي ت���ح��ق��ت ف���ي م���ا ب���ع���د، ك���ان���ت مع 
 1848 �ل��ع��ام  �ل�شيوعي"  "�لمانيف�شتو 
ل��ك��ارل م��ارك�����س وف��ري��دري��ك �أن��ج��ل��ز. كان 
ت��اأث��ي��ر �ج��ت��م��اع��ي وثقافي  �ل��ب��ي��ان  ل��ه��ذ� 
ويعتبره  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  لحظته  ف��ي  ه��ائ��ل 
�لبع�س مف�شً� في رحلة �لوعي �لب�شري 
من  �أم��ا  جديدة.  حد�ثية  ح�شا�شية  نحو 
�لناحية �لجمالية، فعلينا �النتظار ن�شف 
و�لكاتب  �ل��م��ف��ّك��ر  ي�����ش��ع��ق  �أن  ق��ب��ل  ق���رن 
�لعالم  م��اري��ن��ي��ت��ي  ف��ي��ل��ي��ب��و  �الإي���ط���ال���ي 
 ،1909 ع��ام  �لم�شتقبلي"  ب�"�لمانيف�شتو 
و�لذي تدّبر ن�شره في مجلة "لوفيغارو" 
�لع�شر  ل��ي��د���ّش��ن  �ل��ع��ري��ق��ة،  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�لطليعة  ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��وه��ات  �ل���م���ج���ن���ون 

�لتاريخية �لفّنية.
�لمانيف�شتوَهين  ه����ذي����ن  ق���ب���ل  ل���ك���ن 
قبل  )حتى  �لمانيف�شتو  م��ّر  �ل�شهيَرين، 
عبر  �لت�شمية(  ه��ذه  ن�شو�شه  ُتمنح  �أن 
�ل�شاد�س  �لقرن  من  تبد�أ  تاريخية  رحلة 

�لع�شر.

مانيف�ستو ما قبل التاريخ
�إلى  �ل��ق��ائ��م��ة  �لمجتمعات  ك���ّل  "تاريخ 
�لرجل  �لطبقات.  كفاح  ت��اري��خ  ه��و  �الآن، 
�ل�شّيد  و�ل�شوقّي،  �لنبيل  و�لعبد،  �لحّر 
بكلمة  �أي  و�ل�����ش��ان��ع،  �ل��م��ع��ّل��م  و�ل��ت��اب��ع، 
و�ح�����دة، �ل��ظ��ال��م و�ل��م��ظ��ل��وم، وق��ف��و� في 
تعار�س د�ئم �لو�حد �شّد �الآخر، خا�شو� 
وم�شتتر�ً  ت��ارة  ُمعلَناً  متو��شً�،  �شر�عاً 
ط����ور�ً، ���ش��ر�ع��اً �ن��ت��ه��ى ف��ي ك��ّل م���ّرة، �إما 
ب���ت���ح���ّول ث������وري ل��ل��م��ج��ت��م��ع ك����ّل����ه، و�إم�����ا 

باله�ك �لعام للطبقات �لمت�شارعة".
�أنجلز،  وف����ري����دري����ك  م���ارك�������س  )ك�������ارل 

�لمانيف�شتو �ل�شيوعي، 1848(.

�لمانيف�شتوية  �لبيانات  ب�شائر  بد�أت  يوم 
�لهيبة  يتوّقع  �أح��د  يكن  لم  �لظهور،  في 
و�ل��ح�����ش��ور �ل��ل��ذي��ن ���ش��ي��ك��ت�����ش��ب��ه��م��ا هذ� 
�لزمن.  م�����رور  م���ع  �ل��م�����ش��اك�����س  �ل���ن�������ّس 
ف���ال���ت���ط���ّور �ل��م��ع��ج��م��ي ل��ل��ك��ل��م��ة م����ّر من 

مر�حل  �إل��ى  �شّيقة  �خت�شا�شية  مرحلة 
�لحقل  �أغ����ن����ْت  �ل��م��ع��ن��ى،  ف���ي  ت��و���ّش��ع��ي��ة 

�لداللي للمانيف�شتو �لمعا�شر.
قبل �لعام 1550، كان للفظة "�لمانيف�شتو" 
باخت�ف  ومحّددة  متعّددة  لغوية  معاٍن 
��شتعمالها  ف���ف���ي  و�ل���ق���ام���و����س.  �ل���ل���غ���ة 
تفا�شيل  لو�شف  ��شُتخدمت  �لفرن�شي، 
غوديفري(!  )ع��ن��د  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ح��م��ول��ة 
وفي حاالت �أخرى، لو�شف ما هو ُمخجل 
�الإنكليزية،  �للغة  في  كوتغر�ف(.  )عند 
ت���ح���ّوالت معنوية  �ل��ل��ف��ظ��ة  ه���ذه  ع��رف��ت 
مماثلة، و�عتمدت �أكثر على بع�س معاني 
�الأ�شل �ل�تيني )مانيف�شتو�س(، كداللة 
"ُك�شَف  نع باليد"، وعلى من  "ما �شُ على 

كذبه وخد�عه".
كلمة  �ك���ت�������ش���ب���ت   ،1575 �ل�����ع�����ام  ب����ع����د 
ُمقَتب�شاً  متجّدد�ً  معنى  "�لمانيف�شتو" 
��شُتخدمت  �ل��ت��ي  �الإي��ط��ال��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  م��ن 
طائرة،  "ورقة  ك���ّل  ع��ل��ى  ل��ل��دالل��ة  ف��ي��ه��ا 
�الأماكن  في  ُيعّلق  من�شور  �أو  مخطوط، 
�لعامة لك�شف �الأحد�ث �لمهمة للعامة". 

للكلمة،  �الإيطالي  �ال�شتخد�م  خ�ل  من 
�أم�شى �لمانيف�شتو رمز�ً لكل ما هو بيان، 
خطاب، �إع�ن عام، ُي�شدره �أحد �الأمر�ء 
�أو حتى  �شيادة،  ذ�ت  دولة  �أو  �لمعروفين، 
�الأ�شخا�س  م���ن  م��ج��م��وع��ة  �أو  ���ش��خ�����س 
�لمجتمع،  ف��ي  م��ه��م��اً  ح�����ش��ور�ً  ي��م��ل��ك��ون 
�لمانيف�شتو  �رت��ب��اط  ذل��ك  ع��ل��ى  وت��رّت��ب 

�ل�شيا�شي. بالن�شاط 
للمانيف�شتو  �ل��ج��دي��د  �ال���ش��ت��ع��م��ال  ذ�ع 
بد�ية  م��ع  �ل�شيا�شي  �لخطابي  �لبياني 
�لقرن �ل�شابع ع�شر، وتكّرر هذ� �ال�شتعمال 
�أدى  ما  �ل�حَقين،  �لقرَنين  في  بكثافة 
في �لنهاية �إلى تبّني هذ� �لمعنى �لداللي 

منت�شف  في  �للغوية  �لمجامع  قبل  من 
�ل��ق��رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر )�أك��ادي��م��ي��ة �للغة 

�لفرن�شية، معجما ليتري والرو�س...(.
�لزمنية  �ل��ل��ح��ظ��ة  ت��ح��دي��د  �ل�����ش��ع��ب  م��ن 
بيان  �إل��ى  �لمانيف�شتو  فيها  ت��ح��ّول  �لتي 
نجد  ال  ح��ي��ث  ب��ال�����ش��رورة،  �شيا�شي  غ��ي��ر 
لمارينيتي  �ل�����ش��اب��ق��ي��ن  �ل��ك��ّت��اب  م��ن  �أي����اً 
�لم�شتقبلي"(  "�لمانيف�شتو  )���ش��اح��ب 
لو�شم  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  ���ش��ف��ة  ي�����ش��ت��خ��دم 
�لبيانات  )�ل��م��ق��ّدم��ات،  �الأدب��ي��ة  ك��ت��اب��ات��ه 
�ل��ن��ق��دي��ة، �الإع����ن���ات �ل��ع��ام��ة(، وك���ل ما 
قبل  �الأدبية"  ب�"�لمانيف�شتوهات  ُي�شّمى 
ت�شنيفها  ت���ّم  ن�����ش��و���س  ه��ي  م��اري��ن��ي��ت��ي، 
ب�����ش��ك��ل رج��ع��ي ب��ع��د ���ش��ي��وع �ل��ت�����ش��م��ي��ة في 

�لقرن �لع�شرين.
�شنحاول مع ذلك تتّبع �لتطّور �لتاريخي 

للمانيف�شتو �لفّني و�الأدبي.

من ثورة ال�سيا�سة اإلى نبوءة الفّن
�شتكون  و�لثورة  �لج�شارة،  �ل�شجاعة،   -"

�لعنا�شر �الأ�شا�شية ل�شعرنا.

�ل�شر�ع.  ف��ي  �إاّل  ج��م��ال  ث��م��ة  ي��ع��د  ل��م   -
تحفة  ي�����ش��ب��ح  �أن  ع��م��ل  الأّي  ي��م��ك��ن  ال 
�شنمّجد  ع��دو�ن��ي.  ط��اب��ع  دون  م��ن  فّنية 
�لمكتبات،  �لمتاحف،  �شنحّطم  �ل��ح��رب. 
�شنحارب  ن�����وع.  ك����ّل  م���ن  �الأك���ادي���م���ي���ات 

�لتفكير �الأخ�قي".
�لمانيف�شتو  م���اري���ن���ي���ت���ي،  )ف���ي���ل���ي���ب���و 

 .)1909 �لم�شتقبلي، 

�لمعا�شر  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  �إل���ي���ن���ا  و����ش���ل 
���ً� ب���ت���اري���خ ط���وي���ل م���ن �ل���ث���ور�ت  ُم���ح���مَّ
�أن�شجته  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ظ��ري��ات  و�الأ���ش��اط��ي��ر 
و�شّكلت م�محه �لمكتملة. فمنذ تبلوره 

فادي �سعد

لي�شت  �لرنين"  "�أبناء 
��شتعارة �شعرية كما يمكن �أن 
يتبادر �إلى �لذهن بعد قر�ءة 
تقرٍّ ظاهرٌة  بل هي محاولُة  �لعنو�ن، 
ف���ي �ل��ك��ي��ان �ل��ع��رب��ي ب��ط��ري��ق��ة �أق���رب 
و�الأجنا�س  �الج��ت��م��اع  عالم  عمل  �إل���ى 
�لمعروف كلود ليفي �شتر�و�س �شاحب 
فيها،  �أر�د  "��شتو�ئيات حزينة" و�لتي 
و�لمعا�س  �ليومي  على  �الإ���ش��اءة  عبر 
�لبد�ئية  �ل��م��ج��ت��م��ع��ات،  الوع�����ي  ف���ي 
خ�شو�شاً، تحديد �لم�مح �الأ�شا�شية 

و�الأكثر داللة في هوّيتها.
�إن��ن��ي �أزع����م �أن��ن��ا، ن��ح��ن �ل��ع��رب، �أبناء 
�للغة  �أبناء  �أننا  ذلك  بامتياز،  �لرنين 
بمنا�شبة   - لهم  يحلو  �لذين  �لعربية 
لغة  با�شم  و�  يت�شمَّ �أن   - دون��ه��ا  وم���ن 
"�ل�شاد" على �شبيل �لمثال، نعلن عبر 
هذ� �النتماء "�ل�شوتي" �أو �للغوي �أننا 
ي�شدر  بما  �شيء،  كل  قبل  مرتبطون، 
�أع��م��اِق��ن��ا، ب�شرخاتنا  م��ن ���ش��وٍت ف��ي 
ثّم  ومن  وعويلنا،  وهتافنا  و�أنا�شيدنا 
ت��اأت��ي �ل��و���ش��ائ��ج �الأخ�����رى ف��ي �الأر����س 
خ�شو�شّية  وتلك  و�ل��ت��اأري��خ.  و�ل��دي��ن 
لم نتوقف عندها طويً� لنعرف عمق 
داللتها وفل�شفتها وتاأثيرها فينا، فاأنا 
ال �أعرف قومية �أخرى مرتبطة هكذ� 
- وجودّياً - بلغتها. على �أي حال عندما 
�لح�شار�ت"  "تاريخ  يحّدد هيردر في 
ه���وّي���ة �ل��ح�����ش��ار�ت �ل��ع��ال��م��ي��ة نجده 
�لفل�شفة  ف��ي  �ليونانيين  "يح�شر" 
و�ل���روم���ان ف��ي �ل��ق��ان��ون و�ل��ف��ر���س في 
�لفنون �أما �لعرب ف� يجد لهم �شوى 
"�للغة". وبالطبع ما تمّثله هذه �للغة 

في �أعلى تجّلياتها: �ل�شعر و�لقر�آن.
ق��د ي��ب��دو ه��ذ� �الأم���ر م��األ��وف��اً �أو ربما 
مطروقاً �إلى حّد �الآن، لكننا لو خطونا 
في �تجاه تحليل هذه �لظاهرة، خطوة 
�لعربية"  "�لحالة  ي  تق�شّ ف��ي  �أع��م��ق 
�أ�شئلة  ثمة  �أن  الكت�شفنا  كلغة،  ذ�ت��ه��ا 
ج���دي���دة ل���م ن��ع��ت��د �الرت����ط����ام ب��ه��ا في 
�لمه�ّشمة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���ه���وي���ة  م���ر�ي���ا 
م��ن��ذ ق�����رون، خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د �شقوط 
وهي  �لعربية،  �الإم��ب��ر�ط��وري��ات  �آخ���ر 

�لعبا�شية )بغد�د 1258(.
حجر�ً  �شار  لغوي،  كجذر  "�لرنين"، 
�الأ�شا�شات  �أع��م��اق  توطيد  ف��ي  كيانياً 
�ل��و�ع��ي��ة وخ�����ش��و���ش��اً �ل����و�ع���ي���ة في 
�للغة  �أن هذه  �لذ�كرة �لجمعّية، ذلك 
- �لم�شهر �لتكويني للعرب - تحتوي 
تر�كيب قو�عدية و�أ�شولية تتفّرد بها 
من ناحية �الإيقاع و�لمو�شيقى وهو ما 

�أ�شّميه باإيجاز: �لرنين.
وعلى �شبيل �لمثال؛ �لمفعول �لمطلق. 
هل �شاألنا �أنف�شنا يوماً ما معنى �لمفعول 
�لمطلق فل�شفّياً في �للغة �لعربية حيث 
�أن �الأم��ر ينطوي على داللة �أبعد من 
�إعر�بية: عندما تقول:  كونها نحوية 
"كتبُت كتابًة" �أو "قلُت قواًل"، فاإن هذ� 
�لمفعول ال يوؤّدي �شوى وظيفة و�حدة 
وهي "�لرنين"، �إعادة �ل�شدى للفعل، 
ينادي  م��ا، كمن  ت��ق��ول بفعل  �أن���ك  �أي 
�لرنين  �ل�����ش��دى.  ف��ي��رج��ع  ي�����ش��رخ  �أو 
نف�شه ممو�شقاً  �لفعل  بترّدد  �لمتمّثل 
ومن  و�الإط������ق.  �لتنوين  عبر  �أك��ث��ر 
هنا جاءت ت�شمية "�لمفعول �لمطلق". 
وكاأنك عندما تريد �أن تحّدد فعً� في 
�لقول هو  �أن فعل  قولك )نحن نعلم 
ُيْطبق  �ل��ذي  �لمهيمن  �لعربي  �لفعل 

وحتى  و�الأد�ء  �لوجود  �أفعال  كّل  على 
�ل��ق��ول ال  �لفعل  ه��ذ�  ف���اإن  �لكينونة(، 
�إنما وبنرج�شية عالية  يكتفي بنف�شه، 
م��م��و���ش��ق��اً! هذ�  ���ش��د�ه  ت�����رّدد  ينتظر 
�الرت��د�د �لرنينّي للفعل �لعربي �لذي 
ال يوجد في �أي لغة �أخرى، يمتّد �إلى 
�أغو�ر �لكيان و�لوجود لهذه �الأّمة وقد 
�نعك�س ب�شكل و��شح - وال تت�شع هذه 
�الأد�ء  على   - فيه  للتف�شيل  �لعجالة 

�لذي ت�شترك فيه �أّمة بكاملها.
ال يتوّقف �الأمر على �لمفعول �لمطلق 
�لوجودي،  �لرنين  ه��ذ�  على  كاأمثلة 
مثي�تها  بين  تتفّرد  �أي�شاً  فالعربية 
"�لتنوين".  بظاهرة  �لعالم  لغات  من 
وما هو هذ� �لتنوين؟ �ألي�س هو نموذج 
�لذي  �ل�����ش��دى  و�إرج�����اع  للرنين  �آخ���ر 
�أتحّدث عنه؟ لكل كلمة عربية ث�ث 
حاالت �شوتية ممو�شقة ال دخل لها في 
�لمعنى كما هو �الإعر�ب، بل هي تنويع 
�إيقاعّي مو�شيقّي لتجميل و�شماع رّنة 

�لكلمة، �أي للتلّذذ بالرنين.
ف����ي �ل���ل���غ���ات ك����اّف����ة �ال�����ش����م ل����ه �شكل 
م��و���ش��ي��ق��ي ل��ف��ظ��ي و�ح�����د. ك����اأن تقول 
�ل�شوت  ف��ه��ذ�  �الإن��ك��ل��ي��زي��ة.  ف��ي   Cup
كذلك  �الأم���ر.  و�نتهى  للداللة  يكفي 
في �لفرن�شية verre. وفي �لعربية ثمة 
كلمة تقابل ما هو موجود في �للغات 
)ُم�شّكنًة(  ك���اأ����ْس  ف��ت��ق��ول:  �الأخ������رى 
يح�شل  لما  �ل��م��ت��و�زن  �لمقابل  وه��ي 
�ل��ل��غ��ات �الأخ�����رى. لكننا  بالطبع  ف��ي 
ال نتوّقف عند ه��ذ� �ل��ت��و�زن و�لتكافوؤ 
�ل�شوتي مع �للغات �الأخ��رى، فالكلمة 
�شوتية  �أ���ش��ك��ال  �شبعة  ت��اأخ��ذ  �لعربية 
�أخ��رى ال ت�شيف �إلى �لمعنى �الأ�شلي 
�أّي �شيء، لكنها رق�س مو�شيقي �إيقاعي 
َتنفرد به لغتنا، فنقول: كاأ�ُس - كاأ�َس، 
كاأ�ِس، في �لحاالت �الإعر�بية �لمعروفة 
�إاّل  بالمعنى.  �الإيقاع  فيها  يوؤثر  �لتي 
�إننا نمعن في �الإيقاعية �أكثر فنذهب 
ُن قائلين: كاأ�ُشْن،  �إلى �أبعد عندما ُننوِّ
ل  لَتمثُّ بالنون  )�أكتبها  كاأ�ِشْن  كاأ�َشْن، 
�الإيقاع كامً� وهي ُتكتب هكذ� في لغة 
�لَعرو�س(. �ألي�شت هذه �ألعاب �إيقاعية 
ذ�ت رنين ووقع ال ع�قة له بالداللة؟ 
ك���ّل ه���ذه �لحاالت  �ع��ت��ب��ار  ه��ل يمكن 
مجّرَد  �لبحتة  �لرنينّية  �لمو�شيقية 
ب�"�لروح  ل��ه  ع�قة  ال  �شوتّي  تلوين 
في  �ل�����ش��ائ��ع��ة  �لغنائي" وب��ال��م��ن��ب��رّي��ة 
�شمًة  ل�أ�شف،  �شارت،  و�لتي  �لثقافة 

لل�شخ�شية �لعربية؟
�الآخرين  ق��ب��ل  �أن��ف�����ش��ن��ا  ْف  ُن����ع����رِّ �أل�����م 
ديو�ن  هو  �شعَرنا  و�أن  لغة  �أب��ن��اُء  باأننا 
وج��ودن��ا؟ �إذ� ك��ان �الأم��ر كذلك فكيف 
وهي  �لعربية،  �ل�شخ�شية  فهم  يمكن 
�ل��ول��ي��دة �الأول�����ى ل��ه��ذه �ل��ل��غ��ة، خارج 
�لمو�شيقية  �الإيقاعية  �شفاتها  �أعمق 
�أبناء  �أل�شنا  دالالت��ه��ا؟  بكل  �لغنائية 
تترّدد  �ل���ذي  "�لرنين" �ل��ع��رب��ي  ه���ذ� 
�أ�����ش����د�وؤه ف��ي ت��ج��اوي��ف �ل��ك��ي��ان الأّم����ٍة 
نماذج  م���ّن���ي  ت��ط��ل��ب��و�  ال  ب��ك��ام��ل��ه��ا؟ 
�أقول.  لما  وعاطفّية  ودينّية  �شيا�شّية 
ثم �أال يوؤّكد �الإ�ش�م �لذي تبّنته �للغة 
�لعربية وتبّناها، و�شار �شّر�ً لخلودها 
�لوجودية  �لع�قة  ه��ذه  وديمومتها، 
�أ�شكال  ك��ّل  ف��ي  و�ل�شجعية  �الإيقاعية 
و�الأذ�ن  �لقر�آنية  و�لقر�ء�ت  �لتجويد 
وهي �لم�مح �الأ�شا�شية في �لممار�شة 
�لطق�شية �الإ�ش�مية )لنا مع �لرنين 

و�لطقو�س و�ل�شعائر عودة(.
وكي نم�شي �أبعد، في ميد�ن �خت�شا�شنا 
�أهّم  "�لرنين"  ه��ذ�  يطبع  �أل���م  �الآن، 
م���ي���ر�ث ل��ث��ق��اف��ت��ن��ا وح�����ش��ارت��ن��ا وهو 
�ل��ع��م��ودي هو  �أل��ي�����س �ل�شعر  �ل�����ش��ع��ر؟ 
�الإب�����ن �ل���ب���ار ل�����ش��ّي��دة �ل��رن��ي��ن: �للغة 

�لعربية؟
لماذ� ال يوجد في لغات �لعالم �أكثر من 
وزن �أو وزَنين �شعريَّين في حين يوجد 
وزناً  ع�شر  �شتة  من  �أكثر  �لعربية  في 
�شعرياً ن�شّميها "بحور�ً"؟ وهل ت�شمية 
وزن �ل�شعر ب� "�لبحر" بعيدٌة عن هذه 
و�الغتر�ب  �لمو�شيقى  بين  �لع�قة 
�لكونّي - �لكيانّي �لعربي؟ �ألي�س �ل�شعر 
ومنفى،  غربٌة  �لوجودية  فل�شفته  في 
وهذه �لغربة في �لعربية ظّلت لقرون 
طويلة تطّوف في "بحورها" �ل�شعرية 
�لغنائية؟ �أال يكفي هذ� تف�شير�ً لع�قة 
�لوجودي؟  بالبحر  �لمو�شيقّي  �لبحر 

و�إاّل ما ع�قة "�لبحر" بالتفعيلة؟
�أ�شئلة ُتولد منها �أ�شئلة، ت�شاأل نف�َشها 
�أهّم  �أي ج���و�ب الأن  ع��ن  وت��ن��اأى  فقط 
�الأج���وب���ة ه��ي تلك �ل��ت��ي ت��ظ��ّل كامنًة 
�شة.  عاريًة تتجّلى د�خل �أ�شئلتها �لموؤ�شِّ
�ل�����ش��اع��ري��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ول����دت في 
�ل��ع��رو���ش��ي ب�شكله  �ل��رن��ي��ن  �أح�����ش��ان 
�لعمودي هي �الإبنة �ل�شرعية لغنائية 
�لوجه  ���ش��ارت  بعدما  �لعربية  �للغة 
�الأكثر �شيوعاً الأّمة بكاملها. و�لح�شارة 
�لعربية �الإ�ش�مية، كما نعلم، قو�ُمها 
عمارة  ب�����االأح�����رى  و�ل���ل���غ���ة،  �ل�����ش��ع��ر 
لماذ�  �ل��ب��ن��اء.  ع��م��ارة  ق��ب��ل  �لق�شيدة 
تر�ثها  �لعربية  �لح�شارة  ت��ع��رف  ل��ْم 
�لمعماري �إاّل خارج �لب�د �لعربية، �أي 
في �شمرقند و�الأندل�س ولماذ� ال يوجد 
ودم�شق  �لعربية  و�لجزيرة  بغد�د  في 
كّلها �إال �لجامع �الأم��وي؟ �ألي�س لمثل 
هذه �لظاهرة �لغريبة داللة في نوعّية 

�ل�شخ�شية �لح�شارية �لعربية؟
�أال يعك�س هذ� �لمعنى خطورة �شطوِة 
و�ل�شعر  �ل��ل��غ��ة  ف���ي  و�شلطته  �ل��ن�����ّس 
�لعربي عبر �لع�شور كاّفة؛ �الأمر �لذي 
جعل من "ك�شر �لعمود" �ل�شعري في 
�لتر�ث م�شكلًة عمرها �أكثر من خم�شة 

ع�شر قرناً، وما زلنا نر�وح؟
و��شتباك  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  تعقيد  �إن 
دالالت����ه����ا ه��م��ا �ل����ل����ذ�ن �أف�������رز� ن�شوء 
�ل�شعري  �لتطّور  في  و�شطى  منطقة 
وهي "ق�شيدة �لتفعيلة"، وهي مرحلة 
ال توجد �إاّل في �ل�شعر �لعربي، فال�شعر 
�لعالمي َعَبَر فقط من �ل�شعر �لموزون 
�لو�شطى  �لمنطقة  وه��ذه  �لنثر،  �إل��ى 
�إال  ت��وج��د  ال  �ل��ت��ف��ع��ي��ل��ة  ق�����ش��ي��دة  �أي 
�إل��ى عمق  توؤ�ّشر  بين ظهر�نينا، وه��ي 
�الل��ت�����ش��اق �الإي��ق��اع��ي وت���ج���ّذره د�خل 
�لكيان و�للغة �لعربية معاً، وهي ُتفيد 
�لحديثة  �لق�شيدة  �إل���ى  �ل��ع��ب��ور  ب���اأن 
و�لقو�في  �الأوز�ن  �أ���ش��ك��ال  ك���ّل  خ���ارج 
و�لتفعي�ت لي�س مجّرد تطّور بنيوي 
�إّن���م���ا ه���و ت��م��ري��ن وج�����ودي حد�ثوي 
�ل�شعري  �ل��ن��ق��دي  �ل��م��ف��ه��وم  ي��ت��ع��ّدى 
�لمحدود، لهذ� قلُت يوماً �إن �لق�شيدة 

�لعمودّية هي �لمر�أة �لمحّجبة.
و�ل�����ش��ع��ر �ل��ع��رب��ي �ل��ح��دي��ث �ل��ي��وم هو 
�لمر�آة �الأعمق ل�إن�شان �لعربي عارياً 
من �أردية �الإيقاع و�لرنين و�أ�شد�ئها.
ولذ� �أقول �إننا في حد�ثة �لن�ّس نبني 

�ليوم حد�ثة �الإن�شان.

بروتون على �شكل مانيف�شتو، �أو �لعك�س.
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�رتبطت  �لفرن�شية،  �ل��ث��ورة  �أث��ن��اء 
�لثورية  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر  ن�����ش��و���ش��ه 
ل��ت��ّي��ار�ت �ل��ح��د�ث��ة، و�أم�����ش��ت �شمة 
�لوظيفية  �ل�شفات  من  �لتخريب 
�الإبد�عي  بمعناها  ب��ه،  �لملت�شقة 
ز  �لُمركَّ �لتخريب  نق�شد  �لخّ�ق. 
�ل���م���رت���ب���ط ب��ل��ح��ظ��ة �ن���ق���ط���اع في 
�لمانيف�شتو،  وق��ف  حيث  �لتاريخ، 
�لم�شافة  ع��ل��ى  ك��ث��ي��رة،  �أح��ي��ان  ف��ي 
�لفا�شلة بين نهاية ف�شل تاريخي 

وبد�ية �آخر.
كل ما �أُطلق عليه "مانيف�شتو" في 
و�ل�شابع  ع�شر  �ل�شاد�س  �لقرَنين 
�شيا�شية  كتابته  دو�فع  كانت  ع�شر، 
��شتخدمته  �الأول����ى،  �ل��درج��ة  ف��ي 
ذوو  و�الأ�����ش����خ����ا�����س  �ل���م���ن���ّظ���م���ات 
�ل�شيا�شية  �أف��ك��اره��م  لن�شر  �لنفوذ 
و�الج����ت����م����اع����ي����ة. ل����ك����ن ت����ط����ّرف 
يح�شل  ل��م  �لمانيف�شتوي  �لن�س 
�ل��ث��ان��ي��ة من  �ل��م��رح��ل��ة  �إال خ����ل 
�لثورة �لفرن�شية على يد جماعات 
�لر�ديكالية،  "�لجاكوبيين" 
�لمانيف�شتوهات  ن�شر  بد�أو�  عندما 
بتغيير�ت  فيها  مطالبين  �لثورية 
�لمجتمع  ف��ي  ج��ذري��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة 

�لفرن�شي.
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة مرحلة  �ل���ث���ورة  ك��ان��ت 
�لمانيف�شتو  ت��اري��خ  ف��ي  مف�شلية 
بح�شب  خ����ل���ه���ا  �أم�������ش���ى  �ل�������ذي 
�ل�����ج�����دل  "�أ�شلوب  ب�����ي�����رل�����وف 
و�ل�شجال، �شوت �لذين يقفون في 
�شّد  ذل��ك  �أك��ان  �شو�ء  �ل�شّد،  جهة 
�أو  حاكمة،  طبقة  �أم  بابا،  �أم  ملك، 

بب�شاطة �شّد �لو�شع �لحالي".
تاريخ  �لحا�شمة في  �لمرحلة  هذه 
�رتباطه  بد�ية  د�ّشنت  �لمانيف�شتو 
م���ع �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل���ث���وري���ة، حيث 
�لمنظمات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أط��ل��ق��ت 
�ال�شتر�كية في �لقرن �لتا�شع ع�شر 
ذلك  ج  لُيتوَّ ثورية،  مانيف�شتوهات 
�ل�شيوعي"  "�لمانيف�شتو  بظهور 

.)1848(
بة، دفع  في �شيغته �لثورية �لمخرِّ
�لحد�ثي  �ل��خ��ط��اَب  �لمانيف�شتو 
ر�ديكالية  ح������دود  �إل������ى  �ل����ث����وري 

�رتبط  ومنذئذ،  ق�شوى، 
ظهوره بالطليعة )�لثورية 
�الأدبية(.  �لفّنية  ثم  ومن 
ك���������ان ه���������ذ� �الرت�������ب�������اط 
و"�أ�شلوبياً"  ل�����غ�����وي�����اً 
فالمانيف�شتوهات  �أي�شاً، 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة �ع����ت����م����دت 
�أح����ي����ان ك���ث���ي���رة على  ف����ي 
متطّورة  م���ج���ازي���ة  ل���غ���ة 
�لخطاب  ح���دود  تتخّطى 
يمّثل  �ل��ع��ادي.  �ل�شيا�شي 
�ل�شيوعي"  "�لمانيف�شتو 
و�شوحاً  �الأك��ث��ر  �ل��ن��م��وذج 
�لهجينة  �ل���ل���غ���ة  ل����ه����ذه 
�لجمالية(  )�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ك���م���ا ي�����ح����ظ ب����ي����رل����وف، و�ل���ت���ي 
ت��ع��ود ج��ذوره��ا �إل���ى روؤي���ة جمالية 
ط���وب���اوي���ة ل��ل��ع��م��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي في 
�الأو�شاط �ال�شتر�كية وخطابها في 
وبد�ية  ع�شر  �لثامن  �لقرن  نهاية 

�لقرن �لتا�شع ع�شر.
�لتعبير  �ل��ج��م��ال��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  �أم�����ش��ت 
�لمحتوى،  ث���وري���ة  ع���ن  �الأف�������ش���ل 
�لنظرية  ل��م�����ش��ل��ح��ة  ����رت  ����خِّ و�����شُ
مق�شودة  ع��م��ل��ي��ة  ف���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
)��شتر�كي(،  �شيا�شي  فكر  قبل  من 
�آمن بقّوة تاأثير �لخطاب �لجمالي 
�لر�شالة  ن�شر  ق���درة  ع��ل��ى  �الأدب����ي 
�إال  ه��ن��ا  ي��م��ك��ن��ن��ا  )ال  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
للمر�شح  �ل�شيا�شي  �لخطاب  تذّكر 
�أوباما،  ب����ار�ك  �آن�����ذ�ك،  �ل��رئ��ا���ش��ي 
�لمزج  ه����ذ�  ع��ل��ى  م���ث���ال  ك����اأح����دث 
�للغوي �لخطابي، ففي �لنهاية لم 
�أوباما  و�شعار�ت حملة  تكن خطب 
مانيف�شتوهات  �إال  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ����ش���ع���ري���ة م����ن �ل���ط���ر�ز 
غّيرت  م��ان��ي��ف�����ش��ت��وه��ات  �ل���رف���ي���ع؛ 

�لتاريخ(.
ل���م ي��ك��ن �ل��ت��اأث��ي��ر �ل��م��ت��ب��ادل بين 
و�الأيديولوجيا  �لجمالي  �لخيال 
فبالقدر  �لجهة.  �أح����ادّي  �ل��ث��وري��ة 
�ل�شيا�شي  ل��ل��خ��ط��اب  ك���ان  ن��ف�����ش��ه، 
على  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  ب�شمته  �ل��ث��وري 
�لجمالية  �ل���ف���ّن���ي���ة  �ل����ح����رك����ات 
وتبّنْت  ��شتعارت  و�لتي  �لحد�ثية، 
في  )�لثورية(  "�لطليعة"  مفهوم 
ظ��ه��وره��ا وت���ط���ّوره���ا �ل����ح���ق في 
و�لع�شرين،  ع�شر  �لتا�شع  �لقرَنين 
"�لطليعة  م��ف��ه��وم  �أم�����ش��ى  ح��ي��ث 
من  ي���ت���ج���ز�أ  ال  ج��������زء�ً  �لفّنية" 
�لخطاب �لفّني و�الأدبي �لحد�ثي. 
�لجمالي خا�شعاً  كان  �آخر،  بمعنى 
�لجمالي  ب���د�أ  �أن  �إل���ى  لل�شيا�شي، 
باال�شتق�ل تدريجاً، وجعل يخّط 
�لحفاظ  مع  لكن  �لخا�س،  م�شاره 
جانبه  ف��ي  �ل�شيا�شي  ب�شمة  على 

�لثوري.
�إلى  �لطليعة  مفهوم  �إدخ���ال  وم��ع 
�لمانيف�شتو  م  وتطعُّ �الأدب،  عالم 
�لجمالي،  ب��ال��خ��ط��اب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

ظ���ه���ر �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و �الأدب��������ي في 
نماذجه �الأولية ) "مانيف�شتو �شّد 
"مانيف�شتو  1824؛  �لرومن�شية" 

�لُملِهمة �لفرن�شية" 1824...(.
�لفّني  �لمانيف�شتو  ظهور  ت��ز�م��ن 
�لع�قة  طبيعة  ت��غ��ّي��ر  م��ع  �أي�����ش��اً 
و�لجمهور  �ل��ك��ات��ب   - �ل��ف��ن��ان  بين 
ف���ي �ل���ق���رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، حيث 
لظهور  �لجانبية  �الآث����ار  م��ن  ك��ان 
ح�شول  �ل����ح����د�ث����ي����ة  �ل����ح����رك����ات 
�لتو��شلية  �ل���ع����ق���ة  ف����ي  ����ش���رخ 
و�لفّنان(  )�ل��ك��ات��ب  �ل��ُم��ر���ِش��ل  بين 
��شتدعى  )�ل��ج��م��ه��ور(.  و�لمتلّقي 
ر  يف�شِّ خطاباً  ي�شرح؛  و�شيطاً  ذلك 
د لها، ليقوم  �لثور�ت �الأدبية ويمهِّ
في  �ل��وظ��ي��ف��ة  ب��ه��ذه  �لمانيف�شتو 
�أدب���ي )���ش��ن��ع��ود �إليها  ف��ت��رة غ��ل��ي��ان 
�إلى ما بعد �لحرب  الحقاً( �متّدت 
 - نف�شه  فار�شاً  �الأول���ى،  �لعالمية 
�أ�شا�شية  محطًة   - �لمانيف�شتو  �أي 
و�لثقافية  �الأدبية  �لممار�شات  في 

لفترة �لحد�ثة.  
�أم�شى �لمانيف�شتو �الأدبي في فترة 
ن�ّس  �لطليعية  �الأدب��ي��ة  �ل��ح��رك��ات 
نبوءة، ودعوة )ر�ديكالية( للتغيير 
�لتب�شيري  بالدور  وثيقاً  �رتبطت 
لم�شروع  م��ق��ّدم��ة  �أم�����ش��ى  ل��ل��غ��ة. 
ب��دي��ن �أدبي  ج��دي��د، ي��ب�����ّش��ر ل��غ��وي��اً 
�لفنان  ل��ي��ك��ون  ���ش��ب��ق،  م���ا  ي��ن��ق�����س 
�لذي حّرر قو�نين �لدين �لجديد 
حدثاً  و�لن�ّس  لزمنه،  �شابقاً  نبّياً 
ت���اري���خ���ي���اً ت��ق��ف خ��ل��ف��ه رغ���ب���ة في 
�لتاأثير على �لتاريخ. فالمانيف�شتو 
يوؤّكد  "رغبة" كما  �لنهاية  في  هو 

تري�شتان تز�ر�.
�ل����م����ث����ال �ل���ن���م���وذج���ي 
�لمانيف�شتو  ل���ت���ط���ّور 
�لفّني نجده في كتابات 
�ل���������ش����اع����ر �الإي����ط����ال����ي 

فيليبو مارينيتي �لتي عر�س فيها 
�أفكاره عن "فّن �شنع �لمانيف�شتو". 
ومن خ�ل ن�شره �لن�ّس �لموؤ�ّش�س 
ل�"�لحركة �لم�شتقبلية" )"تاأ�شي�س 
ومانيف�شتو �لحركة �لم�شتقبلية"( 
�أم���ام  �ل��م��ج��ال  1909، ف��ت��ح   �ل��ع��ام 
�لمانيف�شتوهات  م����ن  �ل���م���ئ���ات 
في  ت��ب��اع��اً  ظ��ه��رت  �ل��ت��ي  �لطليعية 
دور�ً  ه��و  ولعب  �لتالية،  �ل�شنو�ت 
�لمانيف�شتوي،  �لن�ّس  تجني�س  في 
منف�شلة،  �أدب����ي����ة  ه���وّي���ة  وم��ن��ح��ه 
�الأدبية  �الأجنا�س  جانب  �إل��ى  تقف 
�الأخ�������������رى )ب��������ل ت���ن���اف�������ش���ه���ا في 
�لحقيقة(. كما �أن �لنبرة �لعد�ئية 
مارينيتي  ل��ن�����ش��و���س  �ل��م��ت��ح��ّدي��ة 
�لنظرية و�لمرجع  �لقاعدة  �شّكلت 
حيث  �ل�حقة،  للن�شو�س  �الأه��ّم  
�لنموذج  بهذ�  د�ئ��م��اً  مقابلتها  ت��ّم 

�الأّول.
�أر�د مارينيتي لبيانه )�لم�شتقبلي( 
و����ش��ح��اً عن  �ن��ق��ط��اع��اً  ي�����ش��ّك��ل  �أن 
ت��ج��رب��ت��ه �ل��رم��زي��ة �ل��خ��ا���ش��ة، من 
�لع�شري  �الإن�شان  روح  تغيير  �أجل 
�أدبية  �أدو�ت  ع��ب��ر  ج����ذري  ب�����ش��ك��ل 
�النقطاع  وغيره...  �لحّر  كال�شعر 
ن�شو�س  ف���ي  ب�����د�أ  �ل���رم���زي���ة  م���ع 
غابرييل  ف���ي���ه���ا  ه����اج����م  ����ش���اب���ق���ة 
د�نونزيو كتج�شيد �أمثل ل�"�ل�شموم 
�إلى  م�����ش��ي��ر�ً  ل��ل��رم��زي��ة،  �لفكرية" 
�الأخير  ج��م��ال��ي��ة  ب��ي��ن  �ل��ت��ن��اق�����س 

�لفّنية و�أهد�فه �ل�شيا�شية. 
�أف���ك���ار م��اري��ن��ي��ت��ي �ل��ن��ق��دي��ة حول 
لكثير  مقّدمة  ت�شّكل  �لحّر  �ل�شعر 
م��ن �الأ���ش�����س �ل��ت��ي ���ش��ي��ق��وم عليها 

حتى  �لم�شتقبلي"،  "�لمانيف�شتو 
�ل�شعَر   1909 �ل��ع��ام  ف��ي  و�شف  �أن��ه 
�لم�شتقبلية،  �لثورة  بم�شدر  �لحّر 
�لق�شوى  "�ل�شرورة  ب��ّي��ن��ت  �ل��ت��ي 
لتحرير �لروح �الإيطالية ب�شكل تام 
�ليومية".  و�لعادية  �لما�شي  من 
تام  �ن��ق��ط��اع  �إل���ى  ك���ان ي�شعى  ف��ق��د 
عن جماليات �لرمزيين ُممّثلة بما 
�أدب��اء من  ُكتب من �شعر ح��ّر ل��دى 
�أمثال غو�شتاف كان وغول الفروغ، 
ت�شتبعد  �أن���ه���ا  ي����رى  ك����ان  و�ل���ت���ي 
�لفردية  ع��ن  للتعبير  �إم���ك���ان  �أّي 

�لمبدعة.
�لم�شتقبلي  �لمانيف�شتو  �شّكل  لقد 
�ن���دم���ج ف��ي��ه��ا كلياً  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��ط��ة 
بالطموحات  �ل��ج��م��ال��ي  �ل��ت��ع��ب��ي��ر 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، و�ن����ب����ث����ق م�����ن ه���ذ� 
تاريخي  م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  �الن�����دم�����اج 
وغايات  �الأدب  ر�ي��ة  حمل  طليعي 
مانيف�شتو  ل��ن��ق��ل  �أو  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة، 
"�لفّن"  بين  جديدة  خلطة  ج�ّشد 

و"�لفعل".

المانيف�ستو الفّني وتحّدي النظام
�إحد�ث  على  م�شّممون  نحن   -"

ثورة.
 - نلقي بهذ� �لتحذير �لر�شمي �إلى 
�نحر�فاتكم  من  ح��ذ�ر  �لمجتمع: 
تفوتنا  ل��ن  �لخاطئة،  وخطو�تكم 

و�حدة منها.
ائيون في �لتمّرد".  - نحن �أخ�شّ

)�أندريه بروتون وجماعته، �إع�ن 
ل�"�لمانيف�شتو  �ل���ث���ان���ي  ك����ان����ون 

�ل�شوريالي"، 1925(.

"�لمانيف�شتو  ظ������ه������ور  م��������ع 
�لمانيف�شتو  ع���ّرف  �لم�شتقبلي"، 
نزق،  غا�شب،  كن�ّس  نف�شه  �لفّني 
غريب �الأطو�ر، متقّلب، وفي �أحيان 
�لجنون.  كامل  كثيرة 
�شيء  �شّد  د�ئماً  يقف 
د�ئماً  وم��ن��ت�����ش��ب��اً  م���ا، 
"نقف  �ل��م��ع��رك��ة؛  ف��ي 
قّمة  ع��ل��ى  منت�شبين 
كاتب  يقول  �لعالم"، 

بلغة  �لم�شتقبلي"  "�لمانيف�شتو 
هنا  و�ل��ح��دث  "عنترية".  ذك��وري��ة 
�لمانيف�شتو  �إع�������ن  م���ج���ّرد  ه���و 
ن��ف�����ش��ه، ظ��ه��وره ه��و �لحدث؛  ع��ن 
ل���ح���ظ���ة والدت���������ه و�����ش����ر�خ����ه هي 
�لتاريخ  �نتباه  تلفت  �لتي  �للحظة 
�أكثر  ب�شمتها على م�شاره،  وتترك 
م���ن رن��ي��ن ����ش���د�ه �ل����ح���ق و�آث����ار 

خطو�ته.
و�إذ� �أردنا �لنظر بهدوء الحقاً، بعد 
�لن�ّس  مكانة  �إلى  �لعا�شفة،  مرور 
�الأدبي،  �لنظام  في  �لمانيف�شتوي 
ر وجوده  �شنرى �أن �لمانيف�شتو يبرِّ
وهّز  لتغييره  �لنظام  هذ�  بتحّدي 
�أن  نف�شه  �لوقت  �آم��ً� في  �أرك��ان��ه، 
يتّم قبوله من هذ� �لنظام بالذ�ت، 

ليثبت �شرعيته ومكانته �الأدبية.
هي  ن��ظ��ام،  �أي  خ�شائ�س  ف��اإح��دى 
�شعفه  لعنا�شر  د�خ��ل��ه  ف��ي  حمله 
و�إم�����ك�����ان�����ات ت���ف���ّت���ت���ه. ل����ك����ن، ه���ذه 
�لمجال  ت��ف��ت��ح  �ل��ت��ي  �لخ�شي�شة 
بنية  ف���ي  و�����ش���ط���ر�ب���ات  الأزم�������ات 
�لمقابل  ف���ي  ل���ه  ت�����ش��م��ح  �ل���ن���ظ���ام، 
�ال�شتمر�ر،  وب��ال��ت��ال��ي  ب��ال��ت��ج��ّدد، 
�إلى  �الأزم�������ات  ت������وؤّدي  �أال  ب�����ش��رط 

�نهياره �لكامل. 
هذه  �إل��ى  يخ�شع  �الأدب���ي  و�لنظام 
�لبنيات  م����ن  ك���غ���ي���ره  �ل���م���ع���ادل���ة 
تقف  �ل��ن��ظ��ري��ة،  غ��ي��ر  �لتنظيمية 
�لمعادلة  ه���ذه  �أط�����ر�ف  �أح����د  ف���ي 
�لقطعة �الأدبية و�الإنتاج �الإبد�عي، 
�لمانيف�شتو  �الآخ���ر  �ل��ط��رف  وف��ي 
�ل���ذي ح���اول د�ئ��م��اً و���ش��ع �الأ�ش�س 
�لتي ي�شير عبرها �لنظام )�الأدبي( 
�لنظام  و���ش��ع  �أي  ت�����ش��اوؤل،  مو�شع 
مو�شع  ب���رّم���ت���ه  ن��ف�����ش��ه  �الأدب���������ي 

ت�شاوؤل. 
�لعمل �الأدبي �لذي يحاول �نتهاك 
و�آخر،  حين  بين  �الأدبية  �لقو�نين 

لخلق  ذل���ك  ي��ف��ع��ل  ال 
ي�شّكل  م��ا  بقدر  �أزم���ة 
طبيعية  ت����ذب����ذب����ات 
)وتاريخية(  �إبد�عية 
ف�����ي ح����ي����اة �ل���ن���ظ���ام، 
�لمانيف�شتو،  ب��ي��ن��م��ا 

خلق  �����ش����وى  ل�����وج�����وده  م����ب����ّرر  ال 
�أن ه��دف��ه �الأ���ش��ا���ش��ي هو  �أي  �أزم���ة، 
ي�شّكل  م��ا  ه��ذ�  بالنظام.  �الإخ����ل 
�لق�شيدة  ب��ي��ن  �ل��ج��وه��ري  �ل��ف��رق 

و�لمانيف�شتو.
لحظة  ه�����ي  �ل���ق�������ش���ي���دة  ل���ح���ظ���ة 
نقدي؛  وع����ي  ي��ت��خ��ّل��ل��ه��ا  �إب���د�ع���ي���ة 
�ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و ه���ي لحظة  ل��ح��ظ��ة 
ن��ق��دي��ة ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا وع����ي �إب����د�ع����ي، 
ي��ح��اول خلقها هي  �ل��ت��ي  و�الأزم����ة 
ب����اأدب مثالي،  ل��ح��ظ��ة ح��ل��ٍم  �أي�����ش��اً 
بيوتوبيا  ج���دي���د،  ���ش��ع��ري  ب��ع��ال��م 
�أدب����ي����ة، ي��ك��ت��ب ع��ن��ه��ا ب���روت���ون في 
�لثاني":  �ل�شوريالي  "�لمانيف�شتو 
على  �لح�شول  عدم  �أو  "�لح�شول 
ه����ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة ه���و وح�����ده �ل���ذي 
يحّدد نجاحه )�أي �لمانيف�شتو( �أو 

ف�شله �لتاريخي".
نقطة  �إل����ى  ه��ن��ا  ن�����ش��ي��ر  �أن  ع��ل��ي��ن��ا 
�لمانيف�شتو  �أن  وه��ي  ج���د�ً،  مهمة 
�إنما يفعل  �الأدبي،  �لنظام  بتحّديه 
ذلك متكئاً عليه )�أي على �لنظام(، 
�شلطوية  ���ش��رع��ي��ة  �إي�������اه  م���ان���ح���اً 
في  ي�شتخدم  �أواًل  فهو  ومرجعية. 
لغته و�أ�شلوبه )كما �شنرى الحقاً( 
نف�شها  �الأدب������ي  �ل��ن��ظ��ام  م���ك���ّون���ات 
كما  و�لمجاز...(،  �ل�شعرية  )�للغة 
يتّم  ك��ي  بال�شرعية  مطالبته  �أن 
يحّوله  �أدب��ي،  كعمل  معه  �لتعامل 
�إلى  م��ن��ذ لحظة ظ��ه��وره  ت��دري��ج��اً 
جزء من �لنظام �لذي �أر�د تحّديه، 
وي�����ش��ب��ح ك��غ��ي��ره ج��ن�����ش��اً �آخ����ر من 

�الأجنا�س �الإبد�عية. 
فيرّد  �لنظام،  �لمانيف�شتو  يتحّدى 

عليه 

في  مكانة  ومنحه  بقبوله  �لنظام 
�مت�شا�شه  ل��ي��ت��ّم  �الأدب،  م��م��ل��ك��ة 
وتحييده، لكن على ح�شاب تغيير�ت 
بنيوية تاريخية في �لنظام �الأدبي. 
�لنظام  يقبل  �لذي  �لثمن  هو  هذ� 
�الأدبي دفعه كي ي�شتمّر: "�أال يعود 

تماماً، كما كان �شابقاً".
�لثمن،  ب��ه��ذ�  ر�����سٍ  و�لمانيف�شتو 
في طبيعته  يحمل  ك��ان  و�إن  الأن��ه، 
�الإر�دة  تبقى هذه  �لتحطيم،  �إر�دة 
�إر�دة  ع��ل��ى  و�ع���ي���ة ج�����د�ً، وم��ب��ن��ي��ة 
تطمح  )ع��ق���ن��ي��ة(  نقدية  �أخ���رى 
فتح  و�إل��ى  و�لتاأ�شي�س،  �لبناء  �إل��ى 
هاتين  قطَبي  بين  ح��د�ث��ي.  �أدب���ي 
وبناء  �لقديم  )تحطيم  �الإر�دت��ي��ن 
�لمانيف�شتو  ي��ت��ذب��ذب  �ل��ج��دي��د(، 
في  تجمع  ل��غ��ة  م�شتعمً�  �ل��ف��ّن��ي 
�ل��رغ��ب��َت��ي��ن، وهذ�  �أي�����ش��اً  ط��ّي��ات��ه��ا 
مانيف�شتوهات  �أكثر  في  نقر�أه  ما 
�لعنف  ل���غ���ة  �الأدب�����ي�����ة:  �ل��ط��ل��ي��ع��ة 
�لو�عي  �ل��ن��ق��د  ول���غ���ة  و�الإه�����ان�����ة، 

و�لروؤية �لمب�شرة.
يوؤّكد  م��ا  )�ل��و�ع��ي��ة(  �الإه��ان��ة  لغة 
بعث  ر���ش��ال��ة  ف��ي  مارينيتي  عليها 
هنري  �لبلجيكي  �ل�شاعر  �إل��ى  بها 
م��ا���ش��ي��ن، ي��ط��ل��ب م��ن��ه ف��ي��ه��ا �إع����ادة 
للم�شتقبليين  ن����د�ئ����ه  ���ش��ي��اغ��ة 
في  ي����ه����ّم  "ما  �ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ي���ن: 
�لدقيق،  �الت��ه��ام  ه��و  �لمانيف�شتو 
يلزم  م���ا  �ل���و�����ش���ح���ة...  �الإه����ان����ة 
ب�����ر�أي�����ي، ه����و �ل���ه���ج���وم، م����ن دون 
��شتبعاد  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  )ال  ت��ب��ّج��ح 
وباقت�شاب  بالعك�س(  بل  �لمجاز، 
من  على  مطلقة،  وخ�شونة  �شاعق 
وُيف�شد  وي�����ش��ح��ق  ي��خ��ن��ق 
و�لفنية  �الأدبية  �لحركة 
�لتنديد  ب��ل��ج��ي��ك��ا؛  ف����ي 
�الأكاديمية  بالموؤ�ش�شات 
بع�شابات  �ل��م��ت��ح��ذل��ق��ة، 

�لتحرير،  روؤ�شاء  ببخل  �لَمَعار�س، 
بطغيان �الأ�شاتذة و�لعلماء و�لنّقاد 
�لحمقى".  ل���ك���ن  ����ش���ي���ن،  �ل���م���ك���رَّ
تدقيق  م���ع  ك���ّل���ه،  "ذلك  وي��ك��م��ل: 
�لتفا�شيل  ب��ب��ع�����س  �الت����ه����ام����ات 
وباالأ�شماء  ح�����ش��ل��ت،  ح��ك��اي��ات  �أو 
خ�شو�شاً. يلزم �إذ�ً عنف ودّقة...".

�لمانيف�شتو  معّلم  يلّخ�س  ه��ك��ذ� 
لكتابة  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  �الأول  �ل��ف��ّن��ي 
ج���ن�������س �أدب���������ي م������وؤّث������ر، م����خ����ّرب، 
خطر  "يتهّدده  ل��ك��ن  و"�شاب"، 

وجودي �أي�شاً".
�لمانيف�شتو  جن�س  الأن  "�شاب"، 
�إلى  بالن�شبة  ن�شبياً  �لعهد  حديث 
�ل�شعري،  ك��ال��ف��ّن  �أخ����رى  �أج��ن��ا���س 
وح���د�ث���ة ع��ه��ده ت��اأت��ي م��ن حد�ثة 
فالنظام  �أوج������ده.  �ل����ذي  �ل��ن��ظ��ام 
ثو�بته  تن�شج  ل��م  �ل��غ��رب��ي  �الأدب���ي 
في  �إال  و�ل��ج��م��ال��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�أن  �ل���ق���رَن���ي���ن �الأخ�����ي�����َري�����ن، ق���ب���ل 
�لن�شوج  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
و"يتهدده  �لمعاك�شة.  �لجهة  ف��ي 
�نخر�طه  الأن  وجودي"،  خ��ط��ر 
في �لنظام )كاأي جن�س �أدبي �آخر( 
�لنظام  بناء  ف��ي  لبنة  �إل��ى  يحّوله 
تقوي�شه،  يحاول  يوماً  ك��ان  �ل��ذي 
ثورته  م��ن  ع��ن��دئ��ذ  يبقى  ال  ح��ي��ث 
�لنظام  ق��درة  �إث��ب��ات  �الأول���ى �شوى 

على �لتطّور.

المانيف�ستو... لغة واأ�سلوبًا
نعلن: �لوثيقة  هذه  "بموجب 

هي  �الإنكليزية  �للغة  في  �لثورة   -
حقيقة حا�شلة.

�لمفاهيم،  ه����ذه  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ي��ر   -
خ�ل  م��ن  �إال  تحقيقه  ي��م��ك��ن  ال 
)ر�م����ب����و(  �لكلمة"  "هلو�شات 

�الإيقاعية.
في  �لحّق  يملك  �الأدب��ي  �لخالق   -
للكلمات  �الأول���ي���ة  �ل���م���ادة  ت��ف��ت��ي��ت 
�لقو�مي�س  م��ن  عليه  �لمفرو�شة 
و�ل����ك����ت����ب �ل���م���در����ش���ي���ة. )ط���ري���ق 
�الإ���������ش��������ر�ف ي����������وؤدي �إل���������ى ����ش���رح 

�لحكمة... بليك(.
����ش��ت��ع��م��ال كلمات  �ل��ح��ق ف��ي  ل��ه   -

من ت�شميمه �لخا�س، وفي �إهمال 
و�لنحوية  �ل���ل���غ���وي���ة  �ل���ق���و�ن���ي���ن 
�لقائمة. )نمور �لغ�شب �أحكم من 

�أح�شنة �لتعليمات... بليك(".
"مانيف�شتو  ع��ن  ج���وال،  )�أوج���ي���ن 
مجلة  في  �لكلمة" �لمن�شور  ث��ورة 
�النتقال(،  )بمعنى  "تر�نزي�شن" 

.)1929

�أجل  م���ن  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  ُي��ك��ت��ب  ال 
)�لتي  �الإحالية  فالوظيفة  نف�شه، 
�ل�شفر  درج��ة  �إل��ى  �خت�شارها  يتّم 
�ل�شعرية(  �ل��ن�����ش��و���س  ب��ع�����س  ف��ي 
�لن�س  ف���ي  ع��ن��ه��ا  ُم�����ش��ت��غ��ن��ى  غ��ي��ر 
ال  �إح��ال��ة  دون  من  �لمانيف�شتوي؛ 
يوجد للمانيف�شتو �أعد�ء يهاجمهم 
�شاعياً �إلى تحجيمهم، وال �أ�شدقاء 
وب�شبب  خلفه.  تجنيدهم  ي��ح��اول 
)�لتكتيكية  �ل�����������ش�����رور�ت  ه�����ذه 
و�لوظيفية(، ال بّد له من ��شتعمال 
ولغة  قطعية؛  و�ثقة،  حتمية،  لغة 
كثير  في  ت�شتوجب  �أي�شاً  عاطفية 
�شمير  ����ش��ت��ع��م��ال  �الأح����ي����ان  م���ن 
�أ�شا�س،  ل��غ��وي  ك��اأ���ش��ل��وب  �ل��م��ت��ك��ّل��م 
خانة  ف��ي  �لمانيف�شتو  ُي��دخ��ل  م��ا 
فانغما�س  "�لوجودية".  �لغنائية 
هو  ��ه  ن�����شّ ف��ي  �لمانيف�شتو  ك��ات��ب 
حياته  ب��ه  ي�شع  م��ط��ل��ق،  �ن��غ��م��ا���س 

)�الأدبية( كاملًة في �لميز�ن.
حتمّية  ت��ك��ون  �أن  �ل��ل��غ��ة  ي��ك��ف��ي  ال 
�شاخبة  تكون  �أن  يجب  ب��ل  فقط، 
يحّب  ف���ال���م���ان���ي���ف�������ش���ت���و  �أي�����������ش�����اً. 
لُي�شَمع.  و�ل�������ش���ر�خ،  �ل�����ش��ج��ي��ج، 
و�ل�������ش���ر�خ �ل���ل���غ���وي ي��ج�����ّش��ده في 
"�لمانيف�شتو  ����ش���ك���ل  �أف���������ش����ل 
بطباعته   )1914( و�مي"  �لدُّ
�لكبيرة، حيث  و�أحرفه  �لم�شّخمة 
هنا  و�ل��ط��ب��اع��ي(  )�ل��ل��غ��وي  �ل�شكل 
وجزء  �لم�شمون،  م��ن  م��ه��ّم  ج��زء 
معنى  وُيم�شي  �لوظيفة،  من  مهم 
)غير  ب�شكله  مرتبطاً  �لمانيف�شتو 

�لموؤّدب د�ئماً(.
طريقة عر�س �لمانيف�شتو يجب �أن 
تترك �نطباعاً �شادماً، هذ� ما فهمه 
�لطليعية  �لمانيف�شتوهات  كاتبو 
ب�������������دء�ً م�������ن م���اري���ن���ي���ت���ي 
و�أبولينير  )�لم�شتقبلي(، 
�لم�شتقبلي  )�ل���ت���ق���ل���ي���د 
�لم�شاّد(، وويندهام لوي�س 
و�م�������ي(، �إل������ى ت�����ز�ر�  )�ل�������دُّ
)�ل��������د�د�ئ��������ي(، وب���ري���ت���ون 
و�شلفادور  )�ل�����ش��وري��ال��ي(، 
د�ل�����������ي )�ل����م����ان����ي����ف���������ش����ت����و 
�لرغبة في  �الأ�شفر(. لكن 
يخلفها  �أن  ي��ج��ب  �ل�����ش��دم 
رغ��ب��ة ف��ي �الإق���ن���اع، لذلك 
ينتقل  �أن  �لمانيف�شتو  على 
ف��ي ل��ح��ظ��ة م��ا م��ن �شيغة 
�لتي  )�الأن������ا  "�لمتكّلم" 
�شيغة  �إل����ى  ب���ق���ّوة(  تعتقد 
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�ل�������ش���ي���ف على  ظ��������م  ك�������ان 
لزجاً  ح������اّر�ً  غ��ل��ي��ظ��اً،  �أ�����ش����ّده، 
وكانت  ك���ث���ي���ف،  ب���غ���ب���ار  م���ع���ّب���اأ 
ت��ل��ك �لق�شوة  �ل��ه��و�ء ت�����ش��ارع  م��ك��ّي��ف��ات 
�لمتعّددة �لوجوه و�لتجّليات... في تلك 
�لرجل،  ��شتيقظ  �لمحت�شدة،  �لظلمة 
عيَنيه  فتح  ن��وم��ه��م،  ف��ي  وكال�شائرين 
وَغب�س  �ل���ن���وم  ب��ط��ح��ال��ب  ��دَت��ي��ن  �ل��م��ل��بَّ
�ل��ن��وم عبر  �الأح�����م، م�شى م��ن غرفة 
�ل�شالة.  �إل��ى  �لمو�شل  �ل�شغير  �لممّر 
فيها  �لجلو�س  �عتاد  �لتي  �ل�شالة  وفي 
للقر�ءة �أو م�شاهدة �لتلفزيون، ر�أى ما 
محت�شدة  غ�شقّية  �شالة  ر�أى  ي�شبهها، 
بالموتى و�لمجانين وفي �لطرف �الآخر 
بين  ت��ب��دو  ف��ت��اة،  �أر�شيتها  على  تتمّدد 
�لنوم و�ليقظة، تتبادل حديثاً خافتاً مع 
�إلى  �لفتاة  �نتبهت  مرئية،  غير  قرينة 
��شتمّرت في  �أنها  �إذ  وج��وده ولم تنتبه، 
�لتي  �لمفاجاأة  تلك  غير  من  �لحديث 

وجود  ف��ي  �أح��ي��ان��اً  �ل�شدمة  ح��ّد  ت�شل 
�شخ�س غريب في �لمنزل. فجاأة ينبثق 
جّيد�ً  م�شّذبة  متو�ّشطة  لحية  ذو  رجل 
وب��م��ظ��ه��ر ن��ظ��ي��ف الم����ع. ي�����ش��األ��ه رجل 
�أ���ش��اع بيته ووج���د نف�شه  �أن���ه  �الأح�����م 
�أنه  �ل��ذي يبدو  �لمنزل  ف��ي ه��ذ�  ف��ج��اأة 

منزل �آخر تماماً... 

في هذه �للحظة، �نفجرت �شور و�أ�شباح 
�أم���اك���ن مختلفة،  ف���ي  ك��ث��ي��رة  ل��م��ن��ازل 
�للحظة  بثقل  �لغريب  �ل��رج��ل  و�أح�����ّس 
�لذي كاد �أن يتحّول �إلى كابو�س �شاعق 
تو�لي  على  �الأخ��ي��رة،  ب�شرخته  يق�شي 
�لتيه  َغَب�س  �ل�شادرة في  �لهنيهات  هذه 

�لحلمي و�ل�شياع... 

�أه���م���ي���ة لحديث  ُي����ول����ي  ����ش���اب  ي��ظ��ه��ر 
�إلى خارج  �لغريب، حيث يقوده  �لرجل 
�لمنزل... فجاأة يجد نف�شه في و�حات 
رحبة خ�شر�ء �شديدة �لخ�شرة، يخترق 
َتيها نهٌر ي�شبه نهر �لنيل رّبما، من  �شفَّ
بردى  نهر  �أو  عد�ً  "�لمعادي" �شُ ناحية 
و�ل�شغاف،  �الأزمنة  �أعالي  من  منحدر�ً 
تو��شل  �ل�������ش���اف���ي���ة  �ل����ب����د�ي����ات  ح���ي���ث 
�ل�شفاف  ت��ت��ح��ّول  �أن  ق��ب��ل  ��ر�ه��ا،  م�����شْ
�إل����ى م��رت��ع نفايات  و�الأن���ه���ار و�ل���م���دن 

وحطام.

تهد�أ روحه ويغط�س في بحير�ت �شافية 
تتوّزع على حو�ف �لنهر �لكبير...

ت�شبح  �لنائمة  �لفتاة  �لبعيد  في  ور�أى 
مع قرينتها �لتي �أ�شحت مرئية ب�شطوع 
�لمياه  �أف�����ق  ف���ي  �ل���م���ت����أل���ئ  �ل��ج�����ش��د 

�لمت�طمة بالعذوبة و�لجمال...

ياأخذ في تاأّمل �شفافية �لمياه و�ن�شيابها 
�ل�شاربة  �ل�شفاف  تلك  بين  �لم�ئكي 
�ل�شكينة  بتلك  �الأب��د، ويح�ّس  في زرق��ة 
�لروحية �لتي طالما بحث عنها وظّلت 
�إقامة  وخ��ي��االت��ه  �أح���م��ه  ف��ي  مقيمة 

�لنور في �لَحَدقة �لمظلمة.

�أح�ّس في �ل�شباح بطعم �لجمال الأح�م 
كلعاب  يرت�شفه  �أخ���ذ  �ل���ذي  �ل��ب��ارح��ة، 
ينفذ  �أاّل  �لعا�شق  يتمّنى  �ل��ت��ي  �لقبلة 

طعمها مع ت�شّرم �للحظات.

به  �شيو�جه  �لذي  �لجمال  بذلك  �أح�ّس 
�لقائلة و�لوجوه ذ�ت �الأقنعة �لمعدنّية 

�لثقيلة، و�الأيام.

�سيف الرحبي

�إقامة �لنور في �لحدقة �لمظلمة، بري�شة: عبد �هلل �أحمد.

وم�شتمعين(،  )قّر�ء  "�لمخاطب" 
ل���ي���ح���اول - وب��ط��ري��ق��ة ُم��ق��ن��ع��ة - 
موؤّيديه  �شفوف  �إل���ى  ه���وؤالء  ���ش��ّم 

و�أتباعه.
ذل������ك، يقوم  �إل������ى  ���ل  ي���ت���و����شّ وك�����ي 
�آليات  م���ن  ي��ل��زم��ه  م���ا  ب��اق��ت��ب��ا���س 
مختلف  م���ن  و���ش��ك��ل��ي��ة  �أ���ش��ل��وب��ي��ة 
�الأجنا�س �لكتابية �الأخرى )تركيز 
�لكتابة  در�م�������ا  �ل���ن���ث���ر،  ق�����ش��ي��دة 
�لمقال...(،  عق�نية  �لم�شرحية، 
�لفعل  ���ش��ي��غ��ة  د�ئ�����م�����اً   �ً��� ُم���ف�������شّ
"�لتكر�ر  �آلية  وُمعتمد�ً  �لحا�شر، 

�لُموؤكِّد".
هو  �لموؤكِّد"  ب�"�لتكر�ر  �لمق�شود 
)�لمانيف�شتوية(  �لن�شو�س  تكر�ر 
�لتابعة للفكرة )�لحركة( �لو�حدة 
متر�بطة،  م��ت���ح��ق��ة  �شل�شلة  ف��ي 
)�لمانيف�شتو(  �لن�ّس  يكون  بحيث 
)غنائياً(،  م�شتفز�ً  ���ش��ادم��اً  �الأول 
�ل�شل�شلة  في  �لثاني  �لن�ّس  لياأتي 
ن�ّس  ُوِج����د  و�إن  ع��ق���ن��ي��اً،  ���ش��ارح��اً 
جمالياً  ن�����ش��اً  ع����ادة  ي��ك��ون  ث���ال���ث، 
�لث�ث  �ل���م���ر�ح���ل  ه����ذه  ���ش��ع��ري��اً. 
"�لحركة  ن�شوء  ل��دى  مثً�  ن��ر�ه��ا 
�لم�شتقبلية" وغيرها من �لحركات 
�لفّنية �لطليعية �لتي تبعتها، حيث 
ثم  وم��ن  �أواًل،  نف�شها  ع��ن  �أع��لَ��ن��ت 
جمالية  ن�شو�شاً  و�نتهت  �ُشرحْت، 

�شعرية.
من بين جميع �لتطّور�ت �لتي يمّر 
مرحلته  تبقى  �لمانيف�شتو،  فيها 
�الأول����������ى )ل���ح���ظ���ة �إع�������ن������ه( هي 
حالته �الأكثر نقاء وطهر�ً؛ �لحالة 
نبّياً  يولد  ع��اري��اً،  فيها  يولد  �لتي 
�الأب،  ب��م��وت  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  ليطالب 
حياته  �أن  نف�شه  �لوقت  في  مدركاً 
ق�شيرة،   - �لطليعي  �لمعنى  في   -
فالوليد �شي�شبح �أباً يوماً، و�شياأتي 
�لتقاعد  على  باإحالته  يطالب  من 
�ل�شعف  وه�����ذ�  �ل����َخ����َرف،  ب���د�ع���ي 
ينظر  �لبع�س  جعل  م��ا  �ل��وج��ودي 
�إل�����ى �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و ك���م���ج���ّرد ن���د�ء 
�ل�شعفاء  بع�س  ُيطلقه  ��شتغاثة 
�لذين يبحثون عن م�ذ يحميهم 
في  �لطاغية  �الأدب��ي��ة  �لقامات  من 
جمهورية �الأدب؛ ند�ء تتبعه حاجة 
�إلى تثبيت �لذ�ت، حاجة �إلى هوّية 

م�شتقّلة.

الن�ّص، ال�سحافة، والنقد
�أن�����ت�����م  �ل��������ي��������وم،  ل�����ك�����م  "نعلن 
�لنّحاتون،  �لر�ّشامون،  �لفّنانون، 
�ل����م����و�����ش����ي����ق����ي����ون، �ل����م����م����ّث����ل����ون، 
�ل��ن��ا���س �لذين  �أن���ت���م،  �ل�����ش��ع��ر�ء... 
ال ي��ع��ت��ب��رون �ل���ف���ّن م���ج���ّرد د�ف���ع 
تمجيد  م�������ش���در  ب����ل  ل���ل���م���ح���ادث���ة، 

حقيقي، نعلن كلمتنا وفعلنا.
�لفّن في  �إليه  �ل��ذي و�شل  �ل��م��اأزق 
يجب  �الأخيرة،  �لع�شرين  �ل�شنو�ت 

�أن ُيك�َشر".

�لو�قعي،  �لمانيف�شتو  جابو،  )ن��وم 
.)1920

 
�لعالم  ف���ي  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و  م��ك��ان��ة 
ومثبتة،  محفوظة  �ل��ي��وم  �الأدب����ي 
مو�ّشع  ب�شكل  �ل��ن��ق��د  ت��ن��اول��ه  ف��ق��د 
ف����ي �ل���ف���ت���رة �الأخ�����ي�����رة، وُح��������ّررْت 
�أن���ط���ول���وج���ي���ات ع���دي���دة ع���ن هذ� 
على  �آخ���ر  ودل��ي��ل  �الأدب����ي.  �لجن�س 
ن�شجه �لنقدي هو ت�شنيف وت�شمية 
و�لمقّدمات  �لن�شو�س  من  �لكثير 
�ل�شابقة  و�ل����ن����د�ء�ت  و�ل��ن��ظ��ري��ات 
لم  �أنها  رغم  �أدبية،  مانيف�شتوهات 
�شدورها.  لحظة  ك��ذل��ك  ُت��و���ش��ف 
ُي�شّمى  ما  �ليوم  لدينا  �أ�شبح  هكذ� 

�لرومن�شي"،  ب�"�لمانيف�شتو 
و"�لمانيف�شتو �لرمزي"، وغيرهما 
مما لم يحمل ق�شدّية �لمانيف�شتو 

من قبل موؤّلفيه.
�ل�شحافي  �لمنبر  ه��ن��ا  ل��ع��ب  ل��ق��د 
�الأكاديمي  و�ل���ن���ق���د  )�ل���ر����ش���ي���ن( 
"جن�شية"  تر�شيخ  ف��ي  مهماً  دور�ً 
فمثً�،  �الأدب�����ي�����ة.  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و 
"لوفيغارو"  م����ج����ل����ة  ن���������ش����رت 
موريا�س  ج����ان  ن�������ّس  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�أيلول  �ل����رم����زي،  )�ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و 
عري�س  "مان�شيت"  م���ع   )1886
موريا�س،  ج����ان  "�ل�شّيد  ي���ق���ول: 
حّرر  �الأدبيين،  �لثوريين  �أهم  �أحد 
ولم�شلحة ملحق  على طلبنا،  بناء 
�لمبادَئ �الأ�شا�شية للتعبير  �لقّر�ء، 

�لفّني �لجديد". كما �أن مارتينيني 
في  �لم�شتقبلي"  "بيانه  ن�����ش��ر 
�ل�شحيفة نف�شها في �شباط 1909. 
لمحّرري  �ل�����ش��ح��اف��ي  �ل��خ��ي��ار  �إن 
ثقً�  �أعطى  �لذي  "لوفيغارو" هو 
�لبياَنين،  لهذين  و�إع���م��ي��اً  �أدب��ي��اً 
�الإع�مي  �ل��ت��روي��ج  �إل����ى  �إ���ش��اف��ة 
ب��رع فيهما كل من موريا�س  �ل��ذي 
فاال�شتر�تيجية  وم���ارت���ي���ن���ي���ن���ي، 
ف��ي كثير من  لها  ك��ان  �الإع���م��ي��ة 
�ال�شتقبال  على  كبير  �أث��ر  �الأحيان 

�لنقدي للن�ّس �لمانيف�شتوي.
و�لنقد  �لمانيف�شتو  بين  �لع�قة 
�لناقدة  توؤّكد  ع�قة متبادلة، كما 
�الأدب��ي��ة �الأم��ي��رك��ي��ة �أل��ي�����س كاب�ن 

في در��شاتها عن �لمانيف�شتو: "�إن 
�لنقد ال يقوم فقط بتو�شيع مفهوم 
تعبير�ت  �أي�شاً  لي�شمل  �لمانيف�شتو 
ر�مبو،  ك�شمت  ية  ن�شّ غ��ي��ر  ف��ّن��ي��ة 
�لمانيف�شتوهات  �إن  بل  ال  والك��ان، 
و�لكر�ري�س، كعنا�شر در��شية، توؤّثر 
بها...  �ل��خ��ا���ش��ة  �ل��ن��ظ��ري��ات  ع��ل��ى 
توليد  �إل����ى  ي��م��ي��ل  ف��ال��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و 
جديدة".  �أخ����رى  م��ان��ي��ف�����ش��ت��وه��ات 
�لمانيف�شتو  طاقة  �أن  كاب�ن  ترى 
�أنتج  �لنقد: حيث  �إلى عالم  تنتقل 
جديد�ً،  ن��ق��د�ً  �أي�����ش��اً  �لمانيف�شتو 
غّيرت  �أدبية  �شبق حركات  و�إع�نه 

وجه �لتاريخ �الأدبي.
�ل���������ش����روري ه���ن���ا ذك�����ر حالة  م����ن 
بها  ُووج���ه  �لتي  �لنقدي  �الرت��ب��اك 

مر�حله  مختلف  عبر  �لمانيف�شتو 
قريب،  وق�����ت  ح���ت���ى  �ل���ت���اري���خ���ي���ة، 
وه�����و �رت����ب����اك ي�����ش��ب��ه ذل�����ك �ل����ذي 
له  م�شابهة  �أدب���ي���ة  �أج��ن��ا���ش��اً  و�ج���ه 
كق�شيدة  ية  �لن�شّ "هجينّيته"  في 
ن�شووؤها  َت���������و�زى  )�ل����ت����ي  �ل���ن���ث���ر 
وت���ط���ّوره���ا ت��اري��خ��ي��اً ون���ق���دي���اً مع 
ن�شوء �لمانيف�شتو �لفّني وتطّوره(، 
وتعّدد  �لكتابية؛  �أ�شاليبه  ف��ت��ن��ّوع 
)�لمانيف�شتو  كال�شيا�شي  �أن��و�ع��ه 
�ل�شيوعي، مانيف�شتو �لمئة و�لو�حد 
و�لع�شرين عن �لحرب في �لجز�ئر( 
�لتكعيبي،  )�ل�����د�د�ئ�����ي،  و�ل���ف���ّن���ي 
�نتماء�ته  وت���ف���ّرق  �ل�����ش��وري��ال��ي(؛ 
)مانيف�شتوهات  �الج���ت���م���اع���ي���ة 

�ل�����ح�����رك�����ات �ل����ن���������ش����ائ����ي����ة، وت���ل���ك 
و�خت�ف  ب��االأق��ّل��ي��ات(؛  �لمتعّلقة 
ق�شدّيته؛ كّل ما �شبق جعل م�مح 
غام�شاً  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��وي  �ل���ن�������س 
و�لت�شنيف  �لتجني�س  على  ع�شّياً 
�لنقُد(،  بهما  �لمولع  )�لمهّمتان 
�لمانيف�شتو  ق��ب��ول  ي��ت��ّم  ل��م  ح��ي��ث 
حتى  مكتمل  كجن�س  نهائي  ب�شكل 
�لفائت  �ل��ق��رن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ب��د�ي��ة 
�لنقدية  �لدر��شات  تكاثرت  عندما 
�لتي  و�ل���ك���ت���ب  و�الأن���ط���ول���وج���ي���ات 
لمقاربة  �لنقدية  �الأ�ش�س  ر�ّشخت 

هذ� "�لجن�س �الأدبي".

الع�سر المانيف�ستوي العظيم
�شيئاً  نقول  ل��ن  �أن��ن��ا  نعلم  "نحن 

جديد�ً. مع ذلك نحن و�ثقون من 
�شيء  ك���ّل  �أ���ش��ا���س  �لمانيف�شتو  �أن 
�شيء  وك����ّل  �الآن،  م���وج���ود  ج��دي��د 

جديد يمكن �أن ُيخلق الحقاً".
�لمانيف�شتو  د�ل�������ي،  )����ش���ل���ف���ادور 

�الأ�شفر، 1928(.

ال ي�شع �لمرء �إال �أن يقف مدهو�شاً، 
�لحركات  �ن��ف��ج��ار  �أم����ام  م�����ش��ح��ور�ً 
نهاية  ف���ي  �ل��ح��د�ث��ي��ة  �ل��ط��ل��ي��ع��ي��ة 
�لقرن  وبد�ية  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن 
�لع�شرين. هذه �لحقبة �لمجنونة، 
�لفّنية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  خ���ة  �ل���ُم���دوِّ
ت��رك��ت �آث���اره���ا ع��ل��ى م��ع��ظ��م فروع 
�لفّن، بعدما تو�لت فيها �لعو��شف 
�شوى  يو�ِزها  لم  بغز�رة  �لحد�ثية 
للن�شو�س  �ل���م���م���اث���ل���ة  �ل�����غ�����ز�رة 
�لحقبة  ت��ل��ك  ف��ي  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��وي��ة 
ُي�شّمى  �أ�شبح  ما  في  تو�لت  و�لتي 
�لمانيف�شتوية  "�للحظة  �الآن 

�لكبيرة".
رّبما كانت لحظة �لبد�ية في �لعام 
1885، حين �ألقى �لفنان �الأميركي 
ماكنيل  �آب���وت  جيم�س  �لبريطاني 
"�ل�شاعة  �ل�����ش��ه��ي��رة  م��ح��ا���ش��رت��ه 
�لعا�شرة"، و�لتي �ألقاها في �ل�شاعة 
�لعا�شرة بلندن، مد�ّشناً بها �لحّمى 
�لتا�شع  �لقرن  نهاية  في  �لرمزية 

ع�شر.
"�لحركة  مع  �أتت  �لثانية  �للحظة 
 ،1905 �لعام  �لفوفية" )�لوح�شية( 
�لحما�شة  ب��ع��ده��ا  �ن��ف��ل��ت��ت  و�ل���ت���ي 
ُمنتجًة  ع��ق��ال��ه��ا،  م���ن  �ل��ح��د�ث��ي��ة 
خ��������ل �ل����ع����ق����َدي����ن �ل�����ح����َق����ي����ن 
للحد�ثة  �ل��م��وؤ���ّش�����ش��ة  �الأ���ش��اط��ي��ر 

�لفّنية و�الأدبية. 
بقّوة  ح���ا����ش���ر�ً  ك���ان  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و 
هذه  �شنع  �ل��ذي  �لتاريخ  قلب  في 
�النط�ق  نقطة  وك��ان  �الأ�شاطير، 
كثيرة  ف���ّن���ي���ة  ط��ل��ي��ع��ي��ة  ل���ح���رك���ات 
بينها.  م����ا  ف����ي  ب���ع���دئ���ذ  ت���د�خ���ل���ت 
ه���ذ� �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و �ل��ط��ل��ي��ع��ي كان 
�الأحيان،  معظم  ف��ي  �أي��دي��ول��وج��ّي��اً 
له  ي���ق���ّدم  ك����ان  �ل�����ذي  �ل���ف���ّن  الأن 
وممار�شة.  ت��ع��ري��ف��اً  �أي��دي��ول��وج��ي 
ل���ك���ن �الأن������������و�ع �ل����ج����ّي����دة م���ن���ه - 
تلك  بقيت   - �لمانيف�شتو  نق�شد 
�ل���ت���ي ع���رف���ت ك��ي��ف ت��خ��ل��ط بع�س 
�الأيديولوجيا و�لرعب و�لعو�طف، 
و�لمنطق  �ل���ك���اري���زم���ا  ب��ع�����س  م���ع 

و�لفطرة �ل�شليمة.
بقي  ه��ج��ي��ن��اً،  �أدب���ي���اً  جن�شاً  وك��ون��ه 
نف�شه،  �إن���ت���اج  ي��ع��ي��د  �ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت��و 
وُيعيد مر�جعة وظيفته وطبيعته، 
�أم�شى  �ل��م��ت��ط��ّرف��ة،  ح��االت��ه  وف���ي 
�لمانيف�شتو  ل��ج��ن�����س  ذ�ت���ي���اً  ن���ق���د�ً 

نف�شه. 
ومهما تغّير �شكله، ف�شيبقى �لن�سَّ 
تفكير  ط��ري��ق��ة  �إل���ى  يدفعنا  �ل���ذي 

جديدة.

الأجل �لخائف �لعذب، 
ما �شيكون خاتمًة

وما �شيكوُن حياَتك، 
وفمك �لذي ال يتزعزع، 

�إلى  �لمطروقة  �أهلك  وعيوُن 
�لرمل. 

  
ال �أحد يريُد �لذهاَب معك، 

و�لذي، لم يحفظ وجهك عن 
�لحديقَة  ي�شرُم  قلب،  ظهر 

بالنار. 
  

�أن تفتحي لَي �لباب دوَن �إذن 
�أبيك، 

وت���������دخ���������ل �ل��������ن��������ا���������سُ ف���ي 
�لخ�شومة، 

وكلُّ قبيلة �شي�شير لها ملٌك 
بالهر�وة و�ل�ش�ح. 

  
ب�شبب فمك �لم�شدود 

ق��ط��ع��ُت �ل��ن�����ش��َف �الآخ�����َر من 
�الأر�س، 

ل��م�����ش��ُت ح��ل��م��َة ثديك  ح��ي��ن 
وجلبُت لك �لعار.

  
ل����م �أج������د ���ش��ي��ئ��اً �أ����ش���ه���ل من 

خيانتك، 
�أحببُت  كما  ِفر��شك  و�أحببُت 

�لنجوَم 
عندما كنُت �شغير�ً.

  
تزّوجتك، 

لم نجل�س جنباً  �لعر�س  وفي 
�إلى جنب، 

ل���ك���ن���ن���ي م���������ددُت ي������دي �إل�����ى 
ث���وب���ك �ل�����ذي خ���اط���ت���ُه �أم���ك 

�ل�شرك�شيُة، 
قبل �أن تذهب في �لغيبوبة، 

ج�شَدها  َوَه���َب���ْت  �ب��ن��ت��ه��ا  الأن 
للغريب.

ما �شيكوُن �إليه بيتك 
�أٌخ وال �بٌن وال قا�ٍس  حيث ال 

في �لمدينة 
  

حيث �لموُت ب�شيٌط 
ونحن نندم مع �الأحجار.

اأكرم قطريب

�شلفادور د�لي �شاحب "�لمانيف�شتو �الأ�شفر".
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تكوين
نهايَة �لمطاف، 

�شرُت وجهاً لوجٍه مع �لبحِر.
في �لبد�ية 

كان �لبحر مجّرد هم�ِس 
رياٍح غير منقطع في محارٍة.

لكني، ر�قدًة جنب جّدتي، 
ُيهّياأ لي غالباً 

�أني كنت �أ�شمع ليً� 
�الأمو�َج وهي تتك�ّشر بال�شّط.
كان �لبحُر على ُبعد ميلَين. 

ذلك من زمٍن طويٍل.
قبل �أن ينتوي جلدي

�لبقاَء حياً،  
تعّلمُت در�شاً في خيانِة نف�شي.

قبل �أن ينهاَر
�لمنزُل �الأحمُر 

وهو منت�شٌب في بر�ءة
وتموت �لمر�أة �لعجوز، 

بعدما �ُشلَّت
ث�ثَة �أ�شهر، 

�لكبيُر  �ل���ن���م���ُل  ي��ت�����ش��لَّ��ق  ب��ي��ن��م��ا 
يَديها

وياأكل َب�شرَتها.

قد ال تكوُن بر�ءتي  
�لتي �شاعت كّلها، 

ما د�مت �لحجارُة �شامدًة
وترقد مبعثرًة ِقطُع �لهاوِن 

في �لحقِل.
قد تكون

في قلبي  
لت �لحبَّ بالذنِب  وقد بدَّ

فاكت�شَفت 
�أن �لحّب و�لكرَه 

ورطٌة.
لكن هذ� ما يمّيز �لن�شَج 

. و�لن�شُج فطريٌّ
تر�جيديا �لحياِة

هي �لن�شُج، ال �لموت، 
فالطفُل يكبر نحو �لبلوِغ 

ثم يكبر على حاجياتِه، 

كا�شفاً 
حرُفها  �أظ��اف��َر  ب��ذي  �لكبيَر  �أن 

�أ�شوُد 
وتبثُّ جلدُة ر�أ�شه 

ر�ئحًة عفنًة لطيفًة.
وفي ما ت� من �شنيَن 
ك�ان �ل�ن�شُج ي��ش�َغ�ُلني،

فلم يُعد عندي
وقٌت على �الإط�ق للبحِر، 

لكن، 
كان م�شهُد �لبحِر ياأتي ويروُح 

باأح�مي، 
و�لماُء 
يدفُق 

ثم َيِزلُّ عن مو�شعِه.

جُت  وحين تزوَّ
قال زوجي، 

لديِك حّريٌة، 
بم�شيئتك. 

هذ�  وجبِة  روح��ي من  فاأُحِبطت 
�ل�رم�اد.

�شارت حّريتي حذ�ئي �لر�ق�َس، 
وكم رق�شُت، 

ور�ق�شُت دون َكلَل، 
حّتى �ّت�شخ حذ�ئي في قدمّي

وبد�أت تنتابني �ل�شكوُك.
ف��ش�األ�ُت زوج�ي، 

هل �إني �شاّذٌة 
�ُشحاقيٌة 

�أم و��شٌح �أني باردٌة؟ 
ف�شحَك.  

ال جو�َب 
لمثِل هذه �الأ�شئلِة 

�أو 
قد ينبعُث جو�ٌب   

منُه فيه. 
فقدُت �أف�شَل رفاقي 

لقاَء �شاذٍّ في منت�شف �لعمر، 
تني �لمثلّياُت بحبهّن. وَحفَّ

�لحّب 
لم �أُعد �أريُد، 

�شرُت بالرّقة �أر�شى غالباً،
فقَة   وتعّلمُت �أن �لرِّ

ال تدوُم، 
و�أن رو�بَط �لدِم ال ُت�شبُع. 

هكذ�،
مع كّل رجٍل مثيٍر �أُ�شادفُه، 

فكاأني 
رُة كتاٍب ف�شوليٌة،  ُم�ح�رِّ

�أو �شاعٌر بجلٍد ُم�شَفرٍّ 
كورٍق عتيٍق، 

جلدي �أقدم من عي�شى �لم�شيِح، 
عليَّ بتروٍّ �أكثر

�أن �أخُفَق رغوَة �لرغبة، 
كعاطفٍة ُتنا�شب �لمقاَم.

ع�ل�ّي �أن �أدَع عقلي يتعّرى 
علّي �أن �أقذف �شيرتي.
�الأ�شر�ُر �لوحيدُة �لتي 

�أكتُمها د�ئماً  
�أني وحيدٌة جد�ً 

و�أني فقدُت جّدتي.

يا قارئي، 
قد تقول، 

هي ذي فتاٌة 
بجوٍع جن�شيٍّ و�شيٍع،  

ع�اه��رٌة ور�َء قلبي.
لكني، 

لن �أكوَن لَك عند �لطلِب.
و�إن تذّللَت على قدمّي، 

نزعَت �شدرّيَة �لقرِد وتر�َق�شَت، 
رّددَت حّبي حّبي حّبي

ف�ل�ن �أُبالي.
ال من عّلِة �أخ�ٍق 

بل الأني 
ال �أح�ّس بحاجة.
ولماذ� �لتوّتر؟ 

فما يمكن �أن �أمنحُه 
ال يزيد عّما تمنحُه زوجتَك 

لو تاأّهلَت.
كّلنا في تماُثٍل و�حٍد، 

نحُن �لن�شاَء، 
في ت�فيِف جلدنا �الأمرِد.

هياكُلنا في تماُثٍل و�حٍد، 
�لروُح وحدها �لمتغّير

ف�ه�ي ُتخفي �شيئاً 
بين �للحم و�لعظم.
جلدنا كائٌن ب�شريٌّ 

ال يز�ل يتنّف�س.
يجوع �إلى �مرئ، يخرُق لحَمُه 

حتى يِزّل مرتبًة 
�إلى جلد وعظم، 
وعليه �أن يعي�س 

منتبهاً. 
�أّما بنزع �لجلد و�للحِم

ف�شيفنى �لهيكُل 
لكنها �لروُح ال ُتبالي. 

حينما عدُت من عطلة 
منذ ث�ث ع�شرَة �شنًة 

�شاألتني جّدتي 
�ي ل�ي�ل�ًة  �أن �أُم��شّ

في بيِت �لعائلِة �لقديِم.
قالت، �شنتكّلم، 

حبيبتي، 
طيلة ليلنا �شنتكّلم.

ثّم، 
و�شَعت، في �لم�شاِء، 

قنديً� م�شاًء 
على عتبة �لنافذة، 

وجل�َشت ترُقبني.
عمُر �لمنزل 400 �شنة، 

رو�ف�ُد �أ�شقف�ه ت�هت�ّز في �لريِح.
َمن َظنَّ حياتي عزيزًة، 

�ش��اَح، 
ال َتم�شي هناك، 

فلن تنالنا �شكينٌة 
و�أنِت نائمٌة تحَت 
�لرّعا�س. �ش��ق�ف�ه 

وظ��لَّ ق�ن�ديُل ج�ّدتي مّتقد�ً 
طيلة �لليل

على عتبة �لنافذة.
�أعرف �الآن �أن �الأ�شف ب� طائٍل  

�أو �شعوري بالخزي.
كما �أعرف �أني في �العتر�ِف 
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بتعرية طبقاتي  
قد �أدنو من �لروِح

ف� 
ال �أح��ّس باأدنى تحّيٍز 

نحو ما يحوي �لعظُم. 

ولَمن يوّدون �أن ين�شتو�، 
تو�. �أن�شِ

فما �أرويه عاديٌّ   
من �الأحد�ث

عاديٌّ من �لحياة.
مدر�شتي �الأولى

هي �الآن ماخوٌر، 
في  �أنف�شهّن  �ل�شيد�ُت  �س  وُت�شمِّ

�لُع�شب 
وقت �لظهيرة

�ل�شهباِء،  ب�شعورهّن 
�لمغ�شولة تّو�ً، 

ُيخّلينها دون �شبغة.
فمن يقول، بالنظر �إليهّن، 

هّن مجّرد ُدمًى 
�شالحاٍت لليالي �لزئيِر؟ 

بمث�ل ه�ذ� رمزي�ٌة هنا، 
لكني ال 

�أذكر ما هي.
عُت �أخ�قاً  كما جمَّ

قطفُتها 
كاأزهاٍر برّيٍة 
في طريقي.

يا �أزو�ُج ويا زوجاُت، 
هذه ن�شيحتي �إليكم.

منكما  ك������ّل  الأو�م�����������ِر  �أذع������ن������و� 
�لمجنونِة، 

وتجاهلو� تلك �لعاقلَة.
حّولو� بيتَكم �إلى ِوجاِر كلٍب 

�شعيد، 
فهو �لمق�شود من كّل ِزيجٍة 

باأي حاٍل، 
�أن تتكّيفو� 

مع �أكثر جّنٍة هزليٍة.
هكذ�، بلغُت عمر�ً 

يغفُر فيه �لمرُء كّل �شيٍء.
�أتاأّهُب �أن �أغفر لرفاقي   

حّبهم،
مو� رفقًة  �أغفر لمن َحطَّ

ومن غفرو� 
ثم ظّلو� على حّبهم.

لكني �شاأهُب �لكثيَر الآخَذ   
�أحَد خ�شومي �ليوَم 

في ُنزهٍة هادئٍة 
باأّي مكاٍن.

َمن ل�م �أرُه�م م�ن ده�وٍر 
لهم عندي ك�ٌم كثيٌر.

لكن، 
علّي �أن �أ�شحو، جاّدًة، 

الأبلغ �أق�شى �لحياِة.
�أُب�ل�غ نف�شي

 و�أُبلغكم جميعاً 
عّمن يم�شح �لمر�آَة الأجِل لمعٍة 

عر،  بي�شاَء في �ل�شَّ
يقع في �لغر�م، 

يقع في غر�ِم �أحٍد 
غير الئٍق، 

تقذف نف�شَك عليه

كفر��شة نحو نار.
فليقنطو� مع كّل خطوٍة.

�إني �أك�شُف 
عن �ألٍم عميق، عميق.

الأكن �شريحًة، 
�إني ف�شلُت.

�أح�سُّ بعمري 
وال نفع لي.

كّل ما �أريده �الآن
�أن �أتنّزه طويً� 

�إلى �لبحر 
فاأرقد هناك، �أرتاُح، 

ال �أتوّرط ب�شيٍء.

لكن، 
مجّرُد �لر�حِة نزوٌة من طفٍل، 

جوٌع هام�شّي.
وجوٌع �أكبُر كامٌن 

عند قبِو �لبحر.
نهايَة �لمطاف
�شاأعلُف �لجوَع 

ليعلَف �لجوَع �الآخر، 
ذ�ك �الأ�شا�ُس.

الأتفتَّت، 
�أنحّل،

�أ�شتبقي �أ�شياَء �أخرى 
من �ل�شظايا �لفاعلة

بالمرء.
�شيكون �الكت�شاُف �الأخيُر 

�أننا خالدون، 
تلزُم  �ل��ت��ي  �ل���وح���ي���دُة  �الأ����ش���ي���اُء 

�لموَت
�أجهزُتنا وتد�بيُرها،  

حتى �آالمنا ت�شتمّر
في �لُمهلكيَن 

و��شعي �أ�شا�س �لعالم.
حّتى �لحركات �لمكّررة

لكّل خلية مبعثرة
لن تهبنا قّوة

للهرب
من �أقفا�س �لتوّرط.

علّي �أن �أتمّهل، 
فالخلوُد كامٌن لنا، 

وحّريُتنا �لوحيدُة
هي حّريُة
�لفو�شى.

بيت جّدتي   
يُت فيه هناك بيٌت بعيٌد، تلقَّ

�لحبَّ يوماً... ماتت �لمر�أُة،   
َب �لبيُت في �ل�شمت،  وت�شحَّ

�ن�شّلت �لحّياُت بين �لكتب �لتي 
�شها،  كنُت �شغيرًة على تلمُّ

و��شتحال دمي بارد�ً كالقمِر.

وكم فّكرُت في �أن �أم�شي 
�س �إليه، �أن �أتل�شّ

من فتحات �ل�شبابيك �لعمياء،   
ت �أو �أتن�شّ

�إلى �لهو�ء �لبارد، �أو �أقطف
في ياأ�ٍس جامح ملَء ذر�عي 
م�ن �ل��ظ�لمة، �أجلُبها هنا   

لترقد خلَف باِب غرفِة نومي 
ككلٍب �أني�ٍس...

ق، يا حبيبي، هل  لن ُت�شدِّ
ق، �أني ع�ش�ُت ب�م�ث�ل هذ�  ُت�شدِّ
�لبيِت، �أتباهى، وكنُت �أُحّب...

�أنا من �شّيع دربه، �أترّجى �الآن
على باِب �أّي غريب 

، �أقلُُّه   �أن يّت�شع لي �لحبُّ
بقليٍل من �الإح�شاِن؟

عالقة
هذ� �لحبُّ �أر�ُه �أقَدم بما ال ُيعّد 

يوٍم  ذ�َت...  كانت  حزينٌة  ق��روٌن 
�ش�ًة

ف��ي ع��ظ��ام��ِه ج��ع��لَ��ت��ه��ا ت��ن��م��و في 
�شنين

�لمر�هقِة بهذ� �لطوِل �لُمحبَِّذ. 
نعم، 

كانت رغبتي هي ما َخلَّتُه رجً� 
وجميً�، وبعدما �لتقينا �أخير�ً 

لم  ي��وم��اً  �أن م��ا عرفته  ���ش��ّدق��ُت 
يكن 

�ل���ه���ادئ���َة، و�أن  ل��م�����ش��َت��ه  ���ش��ك��لَ��ه، 
�لرّقة

�لعمياَء من �شفَتيِه كانت جامدًة 
فعً�.

دوِن  لكن من  خ��اَن،  �آِه،  ُخنَتني؟ 
ج�شمه، 

ت  �ل��ت��ي لفَّ ب��ال��ك��ل��م��ات ف��ح�����ش��ُب 
�أطر�َفها 

عند لم�شِة هو�ٍء وماتت من �آهٍة 
رّنانٍة.

�لعقيمِة  بلَدغِتها  َعِنيُت  فلماذ� 
�لخاطفِة،  

ب�ي�ن�م�ا حكمُة ج�شمي ُتبلغني ثّم 
ُتبلغني 

نومتي،  ر�ح���ت���ي،  ���ش��اأُالق��ي  �أن����ي 
�ش�متي، 

ولن يعوَد �لموُت في �أّي ناحيٍة 
�إال هنا، بيَن ذر�َعي خاِئني...

الدهاليز
لماذ� �أحلم غالباً بمنزٍل 

يقوُدني فيه كّل دهليٍز �شامٍت 
نحو ُغَرٍف �ش�ف�ر�َء د�ف�ئٍة - 

فُترّحب بي �أ�شو�ٌت �شاخبٌة، 
و�شحكٌة ودوٌد ثرّيٌة، 

و�أوجٌه مقلوبٌة ماألوفٌة، لكن 
ال يبدو �أني �أذُكر �أ�شماَءها 
�أو طبيعَة ع�قِتها معي؟  

لماذ� �أظّل غريبًة �أبد�ً، 
�أهيُم في �الأزّقة �ل�شائعة

ى، لكن     من عقلي �لُمعمَّ
كّل َمن حولي ي�ت�ع�ّرف �إلّي،  

يحّبني... وما �إن �أُفيُق 
حتى �أرى �ل�شريَر �لذي 

فرَّ منه مح�بوب�ي، �لغرفَة
�لخاويَة، جدر�َنها �لعاريَة، 

فاأعتمُد �أ�شابعي 
ُب  �أ�ش�حابي �لق��ئَل، و�أُجرِّ

عاجزًة �أن �أتذّكر
�ِشحَنهم �أو ما ينطقوَن 

من كلماٍت الأجع�ل ل�حظًة �أو 
مًة، ِنعمًة؟  لحظَتين هبًة ُمنعَّ

لماذ� �أتلبَُّث في �الأح�ِم 
غالباً عند مد�خَل غريبة، 
وحيدًة حتى �لعظم، �أح�ّس 

كاأني �أّفاٌك، �أر�قُب 
ب بي -   َجمَع َمن ُيرحِّ

و�أعرف، من د�خلي �لعميِق، 
حقيقَة �أنهم يعرفونني 

با�ش�ٍم �آخ�َر - ��ش�ٍم ِجّد محبوٍب 
رِه؟   و�أعجُز عن تذكُّ

مل�سق �ساخب
��شتحلُت �ليوَم مخلوقاً 

د�خلُه خارجُه. الأن�شَر نف�شَي   
عبَر �لطرق �ل�شريعة �لو��شعة 

من �أفكارَك، يا غريُب، كمل�شٍق 
�شاخٍب رغبتي د�ئماً،  

لكني د�ش�شُت نف�شي لي�س �إال   
في ظ�ِل ماأزٍق، تبدو مّني  

ع�ينان ف�ق�ط... �آِه، ال يهّم، فقد 
يُت عمر�ً طويً� �أحاوُل  م�شَّ

تعييَن عقلي تحت ِجلدي، تحت
دُت  �للحم وتحَت �لعظم. َمدَّ

ُعريي ذ� �لُبعدين على �شفحاِت 
�لدورّياِت �الأ�شبوعيِة و�ل�شهريِة، 

ربِع
�ل�شنويِة، ت�شحيٌة حزينة.

يُت عّني �شوتي �لخا�ّس،  وَنحَّ
َة �الآلِة �لنا�شخة تبنَّيُت َدقَّ

 ، خطابي �لوحيِد؛ �أدقُّ و�أدقُّ
دّق�ًة بدّق��ٍة في �شجٍر �إلى 
�أُذنيَك، يا غريُب، مع �أنَك 

في غير حاجٍة �إلّي، فو��شلُت  
و��شلُت، ال �أعرف لماذ�...

ذ�ت يوم �ش�
ذ�َت يوٍم �شاأرحُل، �أرحُل عّما    

بنيَت من �شرنقٍة حولي، 
مع �شاي �ل�شباح، تندفع كلماُت 

�لغر�م من �لمد�خل، وطبعاً 
�لُمتَعبُة. مت�عت�َك 

�شاأّتخذ ذ�َت يوم 
، كما  ج��ن��اَح��ي��ن، �أط���ي���ُر َح���و�ل���يَّ

تفعُل
�لتُّويجاُت غالباً، وهي تتحّرر

في �لهو�ء، بينما �أنَت يا حبيبي، 
مجّرد بقايا حزينٍة من جذٍر، 

كبرياَء،  دونما  ُمهَمً�،  �شترقُد 
على

ٍة مزَدوجٍة تتاأ�ّشف. �أ�ِشرَّ

لكني، �شاأعود ذ�ت يوم، 
بعد �أن �أخ�شر كّل �شيء، 
�أو يكاُد، ت�شرُبني �لريُح 

و�ل�شم�ُس، و�لمطُر، ُتعجزني 
�ل�شعادُة �ل�شاريُة �لتي �أريُد 
برحلٍة ق�شيرٍة �أو فتنٍة �أبعَد

من �لحّرية، حتى �أرى ذ�ت يوم 
عالمي، 

دون لحم، دون �شريان، دون دم، 
َد هيكٍل،  مجرَّ

ثم �أُغم�ُس عينّي، و�أّتخذ ملجاأً، 
�إن ل���م يوَجد غيره، هنا

في ُع�سٍّ من �زدر�ئَك �لماألوِف.

ل��ل�����ش��ن��ة �ل��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�ل���ي ُي���ق���ام في 
ومحّل  ه��زي��ً�  عكاظ"،  "�شوق  �ل�شعودية 
ب�شبب  �لمثّقفين  من  كبير  ع��دد  ��شتهجان 
�أغنى  ف��ي  �لتمويل  و�شعف  �لتنظيم  رد�ءة 
بلد نفطي في �لعالم! هنا �شنكتفي بت�شجيل 
تحمل  �لتي  �لغر�ئبية  �لم�حظات  بع�س 

دالالت عديدة على هذ� "�ل�شوق".
 

الفائزون
في �ل�شنة �الأولى فاز بالجائزة �شاعر �شعودي 
)محمد �لثبيتي(، وف��وزه ه��ذ� ج��اء بد�عي 
و�أبناء  �ل�شوق  �أم��ي��ن  م��ع  �شخ�شية  �شد�قة 

عمومته.
في �ل�شنة �لثانية فاز بالجائزة �شاعر م�شري 
)محمد �لتهامي( وذلك عن ق�شيدة عمودية 
�شطحية في ظ��ّل وج��ود �شاعر مثل محمد 
عفيفي مطر )جل�س في �ل�شفوف �لخلفية 

من �لفعاليات(.
في �ل�شنة �لثالثة، �أي هذ� �لعام، فاز بها �شاعر 
�شوري مغمور جد�ً )عبد �هلل عي�شى �ش�مة( 
من  �شلفاً  م��ح��ّدد  على مو�شوع  بناء  وذل��ك 
�أمانة �ل�شوق عن �لت�شامن �لعربي! ويتوّقع 
�لمتابعون �أن تكون جائزة �لعام �لمقبل على 

نوعية م�ب�س �ل�شاعر!

مبالغ الجائزة المتخّبطة
في �ل�شنة �الأولى كانت �لجائزة 50 �ألف ريال.

في �ل�شنة �لثانية 400 �ألف ريال.
في �ل�شنة �لثالثة 300 �ألف ريال! وقد تكون 
في �لعام �لمقبل ن�شف ريال، ف� �أحد يعرف 

ما �لذي يح�شل بال�شبط.

ال�سيوف
�ل�شاعر �للبناني �شوقي بزيع �عتذر عن عدم 
�لم�شاركة في �للحظات �الأخيرة قبل �شفره 
�إلى �ل�شعودية ب�شبب رد�ءة �لتنظيم، وكذلك 

�ل�شاعر �إبر�هيم ن�شر �هلل.

رئي�ص اللجنة العليا لهذا ال�سوق 
هو �الأمير خالد �لفي�شل، �لذي طالب علناً 
على  �لقائمين  �ل�����ش��وق  ل��ه��ذ�  ع���ام  �أول  ف��ي 
�لفعاليات بالحديث بالعربية �لف�شحى في 
�شّد�حة  �أم�شية  فيه  �أُق��ي��م��ت  �ل���ذي  �ل��وق��ت 

ل�شاعر �لعاّمية �ل�شوري عمر �لفّر�!
�أحد �أبرز �لقائمين على �ل�شوق )�أمين �شوق 
ع��ك��اظ( ه��و �ل��دك��ت��ور ج��ري��دي �لمن�شوري 
�لمر�أة  ���ش��ّد  عن�شري  م��ق��ال  �أب����رز  �شاحب 
و���ش��ّد ل���ون �ل��ب�����ش��رة و���ش��ّد �ل��ع��ائ���ت غير 
�ل�شعودية  �ل�شحافة  ل��ه  ن�شرته  �ل��ع��رب��ي��ة، 

مطلع هذ� �لعام!

ماجد الثبيتي

طيلة  حاولت  م�شهورة،  هندية  �شاعرة  دا�س،  كاماال 
خواطرها،  ُيهّدئ  فّني  �شكل  اإلى  تهتدي  اأن  حياتها 
فهي المبدعة التي مار�شت معظم مجاالت الفنون: 

ق�ش�س  الق�شيرة،  الق�شة  الرواية،  ال�شعر، 
االأطفال، ال�شيرة، الفّن الت�شكيلي، الدراما، كتابة 
البرلمان،  اإلى  تر�ّشحت  كما  وغيرها.  االأعمدة، 
لكنها لم تنجح. وكانت توؤمن اأن "الروح تعرف 
وحدها كيف تغّني"، كما تقول، فاالإن�شان ُجماع 
كافحت  فقد  ام��راأة  والأنها  ومعارفه،  خبراته 
اأن  تنتظر  كانت  حيث  المبدعة،  ذاتها  لتثبت 
ثم  المطبخ،  طاولة  لتنّظف  اأوالده��ا،  ينام 
لّذة  تمنحنا  دا�س  ق�شائد  ال�شباح.  حتى  تكتب 
اإلى  وتم�شي  تقراأها  اأن  يمكن  فال  مبهمة، 
من  ياأخذ  تدّبجه  �شطر  كّل  الأن  �شبيلَك،  حال 
روحك الكثير، فهي تنحت التفا�شيل من عالم 
م�شغول جّيداً، عالم تاأُمل اأن تتاأّمل في اأعطافه 

العذاب  زاد من  الهموم. وما  بين  الحّب من  لت�شتقي خال�شة 
في اأواخر عمرها اعتناقها االإ�شالم، حيث تلّقت تهديدات كثيرة 

بي الهندو�س كي تعود اإلى دين االآباء. تحتفي دا�س  من متع�شّ
بح�ّس  المتمّردة، م�شمولة  الن�شوية  الح�ّشية، والروح  بالن�شوة 
درامّي يلمع �شمن توقيع الق�شيدة التي تكتبها، فرغم اأنها 
اأنها  اإال  ما،  نوعاً  بورجوازّي  و�شط  داخل  ترّبت 
اآالم  عن  الب�شطاء،  اأوج��اع  عن  لتكتب  عا�شت 
"تزّل  حين  المراأة  عند  المكبوت  ولوعة  الحّب 
تراه  ما  كّل  عن  الرغبة"،  ِبرك  على  تراٍخ  في 
بم�شهدية اأقرب اإلى روح ال�شينما في ال�شعر، 
اإلى  اإ�شافة  ال�شرد،  �شمن  م�شرحية  بنية  مع 
وهي  حتى  تغّني  كيف  تعرف  متفائلة  روح 
مذبوحة من الوجع. لكن روؤيا الموت مع ذلك 
ماثلة اأبداً. من دواوينها: "ال�شاحرات" )1964(، 
كلكتا" )1965(، "ال�شاللة" )1967(،  في  "�شيف 
القديم" )1973(، "ق�شائد اأنامالي"  "الم�شرح 
تغّني"  كيف  وحدها  ال��روح  "تعرف   ،)1985(
)1996(. هكذا نتعّرف، واإن ب�شورة اأولية، اإلى 
العجائب،  اأّم  اأر�س الهند  الثالث، من  العالم  �شاعرة من عالم 
فن�شتريح قلياًل من دنيا الغرب وق�شايا الغرب واإبداعات الغرب.
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منذ ع�شتار و�الأغاني �لفرعونية 
ن�������ح������ظ ح�������������ش������ور�ً دالل������ي������اً 
�لغزلّية  �الأ�شعار  في  ل�أ�شماك 
ر بعي�س �الأ�شماك  و�لخ�شوبّية. وهذ� ُيف�شَّ
بالن�شبة  وخ���ط���رة  غ��ام�����ش��ة  ط��ب��ي��ع��ة  ف���ي 
بالن�شبة  رّبما  )كما  �لقديم  �الإن�شان  �إل��ى 
�ل��ب�����ش��ري(: �لمياه  �ل����وع���ي  �إل���ى ع��م��وم 
�الأمل�س،  �الن�شيابي  ب�شكلها  م  ت��ق��دِّ �ل��ت��ي 
�ل��ه��روب��ّي، م��ث��ااًل على ج��م��ال ن��اع��م هارب 
ف���ّت���ان، ل��ك��ن ح�����ش��ّي ل��ل��غ��اي��ة �أي�����ش��اً، وهذه 
ل�إن�شان  رئي�شياً  غ���ذ�ًء  ك��ان��ت  �الأ���ش��م��اك 
�ل��ق��دي��م ب��م��ا ت��ن��ط��وي عليه �ل��م��ف��ردة من 

لذ�ئذ غريزية وح�ّشية.
ل��م��ا هو  رم���ز�ً  �الأ���ش��م��اك ب�شفتها  ت��ت��ق��ّدم 
ول�وعي  �الأول����ى،  �لمرحلة  ف��ي  ع�شوي 
�لغام�س،  ول��ل��م��اء  م���رئ���ي���اً،  ����ش���ار  �ل����ذي 
فيه،  �الأ�شماك  تن�شاب  �لذي  �لحياة،  رمز 
�أول����ى �ل��ع���ئ��م �لرمزية  م��ن ه��ن��ا ت��خ��رج 
)�نظْر  �لقديمة  �ل�شعوب  لدى  ل�أ�شماك 
ر�شوم �الأ�شماك على �لفّخار �الإيبيري في 
�شمال  ف��ي  و�ل�شعبي  و�لبونيقي  �إ�شبانيا 

�إفريقيا(.
كان  �لر�فدينية  �لح�شارة  �إل��ى  بالن�شبة 
ب��م��ا تنطوي  ل��ل��خ�����ش��وب��ة  �ل�����ش��م��ك رم�����ز�ً 
وج�شدي  ع�شوي  معنى  م��ن  �أي�����ش��اً  عليه 
ر  ُيف�شِّ و�ح��د. وه��ذ� ما  �آن  و�إيروتيكي في 
ت��ل��ك �الأغ��ن��ي��ة �ل�����ش��وم��ري��ة �ل��ت��ي ُتخاطب 

فيها �لمر�أة حبيبها قائلة:
�إلّي ُيهدي  "دعه 

�شمكة �شّبوط �شمينة".
و�الأغنية �لفرعونية:

مكانه من  يثُب  "قلبي 
مثل �ل�شمكة �لحمر�ء في حو�شها".

و�ليونانية  �ل�شلتية  �لثقافة  �إلى  بالن�شبة 
برمزّيته  يحتفظ  �ل�شمك  ظ��ّل  �ل�شرقية 

للحياة و�لخ�شوبة و�لتكاثر.
�ل�شمك  �ع��ُت��ب��َر  �لم�شيحية  �ل��ث��ق��اف��ة  ف��ي 
�لذي  �الإع��ج��ازي  �ل�شيد  ب�شبب  مقّد�شاً 
�إن  �ل�����ش��ّي��اد.  ب��ي��ار  ب��ه �لقّدي�س  ي��ق��وم  ك��ان 
�ل�شمك  و�حد  �آن  في  تعني  �لتي  �لمفردة 
�ليونانية  �للغة  ف��ي  ذ�ت��ه��ا  ه��ي  و�لم�شيح 
�لكني�شة  �آب���اء  تف�شير�ت  �أق���دم   .Ichthys
ومن  �الأ����ش���ر�ر،  بطقو�س  �ل�شمكة  ت��رب��ط 
220م(:   -  155( لتيرتوليان  ن�����ّس  بينها 
على  �ل�شغيرة  �الأ�شماك  )�لب�شر(،  "نحن 
����ش���ورة �آ���ش��ت��ي��و���س - �ل��م�����ش��ي��ح، ن��ول��د في 

�لماء".
يرى  �لديني  �لتف�شير  ه��ذ�  من  �نط�قاً 
�أن �ل�����ش��م��ك ف���ي و���ش��ف��ه رم����ز�ً  �ل��ب��ع�����س 
للع�شو �لجن�شي �لرجالي ال قيمة له على 
�الإط�ق، كاأنهم يخ�شون وال يريدون روؤية 
�لقد�شي  بين  �الأك��ي��دة  �لخفّية  �ل��ع���ق��ة 

و�الإيروتيكي.
ي��م��ّث��ل �ل�����ش��م��ك ف���ي ت����اأوي�����ت �الأح������م 
�ل�وعي  ف��روي��دّي  �أ���ش��ا���س  على  �لقائمة 
تمث�ّل  بينما  و�لعمق،  �لد�خلية  و�لحياة 
�لع�شو  و�الأ�����ش����م����اك  �ل�����زو�ح�����ف  ج��م��ي��ع 
�ل��ج��ن�����ش��ّي �ل����ذك����وري. �ل�����ش��م��ك ه���و رمز 
فرويد،  �إلى  بالن�شبة  ج��د�رة  عن  ق�شيبّي 
بح�شب  �شك  دون  �إخ�شابي من  رم��ز  وه��و 

�لبر�هين �لتي تقّدمها ثقافات وح�شار�ت 
ت��م��ت��ّد م��ن �إف��ري��ق��ي��ا �إل����ى �ل��ي��اب��ان م����رور�ً 

بال�شرق �الأو�شط.
�لُعر�شّية  �الأغ��ن��ي��ة  ف��ي  �ل�����ش��م��ك  ُي�����ش��ت��ع��اد 
معها  ن�شّك  ال  بطريقة  �لعربية  �لن�شوية 
�الإيروتيكية  ب��ال��م��غ��ازي  م�����ش��ح��ون  ب���اأن���ه 
�لن�شاء  تغّني  �شوريا  ففي  و�لخ�شوبية. 

حًة(: )ننقل �الأغنّية ُمف�شَّ
�لُبنّي �ل�شمك  "�أيها 
�أيها �ل�شمك �الأحمر

يا لون �لعنبر
�أنت تم�شي متبختر�ً

َم�ش�ُْيك يجعلني مجنونة".

وفي �لجز�ئر ُيغّنى:
فيك". �شمكة  �أنا  بحر�ً  كنَت  "لو 

�الأغنية  ف����ي  �ل����ع����ر�ق  ف����ي  ذل�����ك  وم���ث���ل 
�ل�شهيرة �لتي يقول مطلعها:

ُبنّية". لي  ْد  �شِ �ل�شمك  �شّياد  "يا 
على �أن ��شتخد�ماً ن�شوياً عربياً ل�أ�شماك 
ي���ب���دو، ف���ي �ل��ح��ق��ي��ق��ة وك����اأن����ه خ�����ارج من 
�لتاأوي�ت جميعاً، �لر�فدينية �لخ�شوبية، 
و�لتف�شير�ت  �ل��م�����ش��ي��ح��ي��ة،  و�ل���دي���ن���ي���ة 
�لفرويدية �لتي ال تناق�س بينها كّلها الأنها 
ت�شّدد على �لوجهة �لع�شوية و�الإخ�شابية 
�لمغطاة باأغطية �شّتى، منها ما ُيقلِّل من 

�لمعنى �لح�ّشي �الأمل�س لل�شمك ويمنحه 
عليه  د  ُي�شدِّ ما  ومنها  ميتافيزيقياً،  ُبعد�ً 
�الإي��روت��ي��ك��ي �الأ�شلي  ب��ع��ده  �إّي����اه  م��ان��ح��اً 
�ل��م��ح�����س. وه����ذ� م���ا ي��ف�����ّش��ر، م���ن طرف 
�لنهرّي  بال�شمك  �ال�شت�شهاد  وف��رة  �آخ��ر، 
�ل�����ش��ام )�ل�شمك  ب����د  ن�����ش��اء  �أغ���ان���ي  ف���ي 
من  �لر�فدينية  �ل��رو����ش��ب  حيث  �ل��ب��ّن��ي( 
جهة و�لم�شيحية من جهة �أخرى حا�شرة 
�ال�شت�شهاد  �ل��ُم��ف��ت��ر���س  �أن  رغ���م  ب���ق���ّوة، 
باالأحرى باأ�شماك بحرّية متو�ّشطية غير 

�ل�شمك �لبّني.
�لم�شرية  �ل�شعبية  �الأغنية  تفيد  �شوف 
�لمتدنّية �لم�شتوى في �ل�شنو�ت �الأخيرة 

�ل��م��ح��ف��ور في  �ل���رم���زي  �الإرث  ه���ذ�  م���ن 
ذلك  ويتجّلى  لل�شمك.  �ل�شعبية  �لذ�كرة 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �ل��م��ث��ال ف���ي �أغ��ن��ي��ة مطرب 
"�ل�شمك"،  عنو�نها  ب��ع��رور  �أح��م��د  ��شمه 
�ل�شمك  "�ل�شمك،  فيها:  يقوله  ما  ب  ُنعرِّ
��شتعل  وَلُعْوباً...  َعَربياً  وم�شوّياً،  م�شلوقاً 
�لعر�س" �إلى �أن ُينهي بقوله: "�أعمُل لك 
و�إ�شار�تها  �ل�شمك".  ل��ك  و�أق��ل��ي  �لعنب 
�أحد،  على  تخفى  لن  �لمبتذلة  �لجن�شية 
وفيها ي�شتخدم �لرجُل هذ� �لرمز �لعريق 
للت�شريح مبا�شرة برغباته �لملتهبة �أمام 

�لجمهور �لعري�س.

�ساكر لعيبي

�أ�شماك خو�ن ميرو.

يرك�شون على �لرمل
باحثين عن ركن ل�ختباء

مّتقين �لمطر
�لعالية ب�شرخاتهم 

تحت �ل�شقيفة �لخ�شب
ُتولد لهم م�مح

و�أ�شماء
يعرفون �أنها

�شتمكث معهم طويً�
قبل �أن تتق�ّشر 

من تلقائها.

في �لز�وية �الأبعد
�شبّي نحيل

يتاأّمل نهاية �لمطر
يطرطق ناعماً على �لتنك

وعلى �أ�شجار
نمت هنا �شدفًة.

لكنها لي�شت �شدفة خال�شة؛
وال  �الأغ�������ش���ان  ل��ي�����ش��ت  �الأ����ش���ج���ار  روح  �إذ 
�أخرى  وت��زول  ت��ارًة  تنعك�س  �لتي  �الأل���و�ن 

تحت �ل�شم�س �لموّزعة �أرباعاً و�أن�شافاً 
روح  بالتحديد  ن��ع��رف  ال  كاملة.  ودو�ئ���ر 
يمكث  و�أ�شود  بطيء  �أثر  �إال من  �الأ�شجار 
و�ل�شر�يين  �ل���ج���ذوع  ف��ي  و����ش���ّر�ً  ع��م��ي��ق��اً 
�إ�شفلت  �لغابات. �شجرة على  �إلى  �لموؤّدية 
�أو تحت نظر ماّرة على �لكورني�س، �شجرة 
�شخري،  �شفح  على  �أو  �شاطئ،  رم��ل  على 
ون�شفها  �ل��م��اء  ف��ي  ن�شفها  يغرق  �شجرة 
�أو  عالية،  �شرفة  على  �شجرة  �ل��ه��و�ء،  في 

في �شورة معّلقة على جد�ر. 

���ش��يٌء ي�شير  �ل��ك��ّف على ���ش��خ��رة.  ك��ذل��ك 
قّدي�شون  ب��ال��غ��ي��وم.  ب��ع��ي��دة  ���ش��ل��ة  ���ش��ي��ئ��اً. 
نظر�تهم.  ومن  �أ�شابعهم،  من  ُيمطرون 
�أ�شياء �لهو�ء وكائناته  لم�شة �ل�شبّي على 
�ل�شغيرة. �شيء ي�شير �شيئاً. ح�شاة ُترمى 
�أو  �شدفة في نهر �شرعان ما ت�شير َنَف�شاً 
رّبما بعد �شنة، ع�شر �شنو�ت �أو قرن، تعاود 
�أثر  وب���  �لهائلة،  بالخّفة  �لتقاطها  ي��ٌد 

لذكرى. �شيٌء ي�شير �شيئاً. 

ولكن 
في �لح�شاء �لليلّي �ل�شاخن

مع �لفم و�الأنف وظ�ل �لنظر�ت �لغائمة
وعلى �لجدر�ن

مع بقايا �لكل�س
تنمو مدن متخيَّلة.

�الأم تزرع �لبقدون�س في قو�رير �شغيرة
من ُعلب �ل�شمنة  

وترّبي �لدجاج في قّن مرتجل
وال تتكّلم �إال قليً� 

�أما �الأب فيتقّم�س مقعده
من�شغً� ب�شماع �الأ�شو�ت �ل�شغيرة

�لغبار  عمود  و�آخ���ر،  �شوت  بين  م��ت��اأّم��ً�، 
�لمائل 

�لذي يقطع �لغرفة

�إلى ن�شَفين.

ب�طات �لحّي �لقديمة 
تتبعثر في مو�شعها

كاأّن يد�ً 
�آخر �لليل

تعيد ترتيبها.

�شباحاً
يده  تقلِّب �لح�شى 

حذرة كي ال ت�شيب �أ�شباحاً �أخرى
مقيمة في �لهو�ء

�أين ذهب �لجميع؟

�إ�شماعيل يتاأّمل عائ�شة 
�لتي ير�ها طفلة

تتحّرك في ف�شاء �لبيت

يدرك �أنها لم َتُعد.
�الأ�شماء و�لوجوه

تتق�ّشر �أي�شاً عن �لجدر�ن
كما �لحروف

عن �لبطاقات �لقديمة.

يكتب ��شمه و�أ�شماء كّل من يعرفهم
على ق�شا�شات يدفنها

عميقاً في ثقب �لجد�ر

مخافة �أن ت�شيع

يزورها �أحياناً
مثلما يزور �شريٌح �شريحاً.

بيا�س كامل يوّحد �الأر�س كعماء

يفّكر في �لبيت 
�لذي خ� وَهِرَم قبله.

بين �أ�شو�ء عابرة يلتمعون فجاأة

يد �الأم �ل�شامتة على �لزّريعة
�إيماءة �الأب

على �لكر�شي
وعروق �لتينة �لحنون

على �شد�أ �لنافذة.

�لموتى �إذ ينظرون �إلى �لمر�يا
ي�شعرون باألم عظيم

�إذ ت�شطع �أمامهم �لوجوه كّلها
دفعة و�حدة

�أ�شو�قهم يكتبون 
بع�شير عيونهم �لمغم�شة.

�الأمكنة تنتحل �لب�شر بعد غيابهم
لذلك، يفّكر �إ�شماعيل،

تخرج من �لحجارة وجوه
تريد �أن تنطق

لكنها تعاود �ال�شتر�شال
في غيبوبتها �لنا�شعة.

ال يعرف �إ�شماعيل 
َمن �لذي يزور َمن؟

ل���ه �الآن في  ي��ظ��ه��ر  �ل������ذي   َم����ن  و���ش��ب��ح 
�لمر�آة

هو�ء خفيف يزيح �الأور�ق �لعالقة
عن �الأ�شرحة.

�لوجوه �لحجارة
في مخابئها �لعميقة

�شارت و�أ�شماَءها و�حد�ً

�أين ذهب �لجميع؟
ي�شُفر

ع�شب ياب�س 
على �الأ�شرحة.

* م��ق��ط��ع م��ن دي����و�ن ي�����ش��در ق��ري��ب��اً ل���دى "د�ر 
�لغاوون".

�سامر اأبو هّوا�ص

... وخياطته.
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بد�يًة، تح�شن �الإ�شارة �إلى �أن ما نوّد 
�لوقفة  ه��ذه  �ل��خ��و���س فيه خ���ل 
لبحث  م��و���ش��وع��اً  ي��ك��ون  �أن  يمكن 
مو�ّشع ي�شمل طائفة غير قليلة من �لف�شول 
�لع�قات  ن�شيج  تفح�س  �ل��ت��ي  و�ل��م��ب��اح��ث 
كف�شاء  �لمت�شّوفة  م��رق��وم  بين  و�ل��و���ش��ائ��ج 
�إبد�عي تر�ثي، وبين ما تر�ّشخ من قيم فّنية 
وج��م��ال��ي��ة ف��ي ظ���ّل ق�����ش��ي��دة �ل��ن��ث��ر �لعربية 
ُم�شتجلَب  �إن��ه  عنه  ُيقال  جديد  فّني  كف�شاء 
�أ�شكال  وب��ي��ن  ب��ي��ن��ه  ع���ق��ة  �ل���غ���رب وال  م���ن 
�الأ�شيلة.  �لعربية  �لثقافة  �الأدب��ي في  �لقول 
�إم����ك����ان وج�����ود ع�قات  وق���ب���ل �ل��ب��ح��ث ف���ي 
�ل�شوفية  �لكتابات  بع�س  بين مكنوز  عميقة 
وب��ي��ن �ل��م��ف��ه��وم��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ل��ى �أط����ر�ف 
لها  وج���دت  و�ل��ت��ي  وح��و�ف��ه��ا،  �لنثر  ق�شيدة 
�شعر�ء  ن�شو�س  خ�ل  من  عملية  تطبيقات 
�لحاج  و�أن�����ش��ي  كاأدوني�س  �لنثرية  �لق�شيدة 
و�شو�هم،  �لماغوط  ومحمد  �لخال  ويو�شف 

ال ب��ّد من �ل��وق��وف - ول��و عاجً� - عند 
الإح�شاء  �لجديد  �ل�شعري  �ل�شكل  ه��ذ� 
فّني  كاأفق  له  �لمنظرة  �لمفهومات  �أه��ّم 
�لم�شتنزف  �ل��خ��ل��ي��ل��ي  لل�شكل  م��خ��ال��ف 
�لتفعيلة و�ل�شعر �لمنثور. ثم  ولق�شيدة 
�شيء من  على فح�س  ذل��ك،  بعد  ن��ع��ّرج، 
بع�س  رّقمها  �لتي  �ل�شوفية  �لن�شو�س 
�أع�م رجاالت �لطائفة من �أجل �لك�شف 
ال  �ل��ت��ي  �لنثرية  �لق�شيدة  م���م��ح  ع��ن 
�الإرث  عن  غريبة  �ل�شعر�ء  بع�س  ير�ها 
�ل��ث��ق��اف��ي �ل��ع��رب��ي، ف��ي ح��ي��ن ت��ر�ه��ا ثّلة 
و�ل�شعر�ء  و�لنقدة  �لمثقفين  من  �أخرى 

�شناعة غربية خال�شة.
�لنثر  ق�����ش��ي��دة  �ل����ح����اج  �أن�������ش���ي  ف  ُي����ع����رِّ
�شقوق  ال  متما�شكة  "وحدة  �إن��ه��ا  بقوله 
ب��ي��ن �أ���ش���ع��ه��ا، وت��اأث��ي��ره��ا ي��ق��ع ك��ك��ّل ال 
كاأجز�ء". وترى �شوز�ن برنار �أن ق�شيدة 
�إيقاعي  نثر  بمثابة  خا�س  "�شعر  �لنثر 
بنية  يفتر�س  ره��ي��ف��ة  ب�شعرية  م��ك��ت��وب 
�أبكر  وه��و   - �أدون��ي�����س  وي��رى  وتنظيماً". 
"�أ�شلوب  �أنها   - �لنثرية  للق�شيدة  منّظر 
في �لرف�س، وهي تمّرد يختاره �ل�شعر�ء 
�لمجاالت  ف��ي  �الآخ������رون  ي��خ��ت��ار  مثلما 
�ل��ف��ّن��ي��ة و�الأدب����ي����ة و�ل��ف��ك��ري��ة �الأخ�����رى 

"ق�شيدة  كتاب  )�أن��ظ��ر  و�أ�شكاله"  رف�شهم 
�لنثر �لعربية" الأحمد بّزون(. و�إذ� ما رجعنا 
�إلى ذلك �لحو�ر �لذي �أُجرَي مع نز�ر قّباني 
و�لق�شيدة  �ل�شعرية  بالحد�ثة  يتعّلق  ما  في 
�ألفيناه  �ل��ع��رب��ي  �ل�شعر  وم�شتقبل  �لنثرية 
�إعجابه  ُمبدياً  �ل�شكل  ه��ذ�  على  يعتر�س  ال 
م�شت�شرفاً  ذل��ك  �أبعد من  يذهب  �إن��ه  بل  ب��ه، 
�لكتابة  ف��ّن  هي  �لنثرية  �لق�شيدة  تكون  �أن 
�إلى ذلك كّله  �ل�شعرية �لم�شتقبلية. و�إ�شافة 
لمفهوم  "�لنثيرة" م�شطلح جديد  �أن  يوؤكد 
ذ�ت جذور   - ر�أي�����ه  ب��ح�����ش��ب   - ف��ه�����ي  ق���دي���م، 
و�الإن�شاني.  �لعربي  �لتر�ث  ت�شرب في عمق 
�ل��ن��ث��ر كانت  �أ���ش��ول ق�شيدة  ف���اإن  وم���ن ه��ن��ا 
�لمقّد�شة  �ل��ن�����ش��و���س  ف���ي  ح���ّي���ة  ح���ا����ش���رة 
يمكن  كما  و"�لمز�مير"،  �الإن�شاد"  ك�"ن�شيد 
�لقر�آن  ن�شو�س  ف��ي  ح�شورها  ن�م�س  �أن 
فاإن  وه��ك��ذ�  وم��ري��م(...  �لرحمن  )ك�شورَتي 
قّباني ال يرى �لق�شيدة �لنثرية وجهاً غريباً 

عن مير�ث �للغة �لعربية �لتي يمكن �أن ُتقال 
�شّتى  ب�شيغ  �ل��و�ح��دة  �الأدب��ي��ة  �ل��ع��ب��ارة  فيها 

متعّددة.
ول��ع��ّل��ه م���ن �ل��م��ف��ي��د �أن ن�����ش��ي��ر ه��ن��ا �إل����ى �أن 
�لخطو�ت  م���ن  ب���ال���رغ���م   - �ل��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة 
طور  ف��ي  ت��زل  لّم�ا   - قطعتها  �ل��ت��ي  �لمهّمة 
حتى  ت�شتقّر  ل��م  وه��ي  و�لتجريب،  �لتكوين 
�الآن، ولم ت�شتطع �أن ُتقنع �إال فئة قليلة من 
�إلى �لمز�لق �لتي  �إ�شافة  �لكّتاب و�لمتلّقين، 
ناحية، وفي  �الإي��ق��اع من  بها في عماء  �ألقت 
بحيث  �أخ����رى،  ناحية  م��ن  �لمعنى  �شبابية 
�أ�شبح قدر غير ي�شير مما ُيكتب حالياً با�شم 
ه���ذ� �ل�����ش��ك��ل ي��ت��خ��ّب��ط ف��ي غ��ي��اه��ب �لجفاف 
و��شتغ�قه  �لمعنى  بعماء  �لم�شّيج  �الإيقاعي 
�لعربية" ل�ش�ح  �ل�شعرية  "تحّوالت  )�نظر 
ف�شل(. ثم �إنه بالرغم من �ل�شورة �لمبتكرة 
�إبد�عها  م��ن  "�لنثيرة"  ك��ت��اب  ت��م��ّك��ن  �ل��ت��ي 
�أن هذ�  �إال  �لباحثين،  �إعجاب بع�س  مثيرين 

�الإنجاز لم يكن له ذلك �لوهج �لد�ئم �لفّعال، 
يقول  وده�شته.  �إث��ارت��ه  تنطفئ  ما  ف�شرعان 
�إح�شان عبا�س: "تجدني مّر�ت �أقر�أ �لق�شيدة 
من  فيها  بما  �الإع��ج��اب  فيتمّلكني  �لنثرية، 
�أ�شتطيع  ال  عّني،  بعيدة  تظّل  ولكنها  �شور، 
�ل�شبح".  ي��ت��ذّك��ر  ك��م��ا  �إال  ت��ذّك��ره��ا  �أع��ي��د  �أن 
من  "�لنثيرة"  خ��ل��ّو  �أن  ن�شتنبط  ه��ن��ا  وم���ن 
�الإيقاع �لمنّظم يعّد من �الأ�شباب �لجوهرية 
�إال  بالنف�س  يعلق  ال  �ل�شكل  هذ�  جعلت  �لتي 

بمقد�ر.
�الأجنبية  �ل��ث��ق��اف��ات  �أن  ف���ي  ي�����ش��ّك  �أح����د  ال 
�أميركا  ف��ي  و�تجاهاتها  مذ�هبها  بمختلف 
و�أوروبا كانت ت�شّكل �أهم �لمنابع �لتي غّيرت 
�التجاه �لعام لل�شعر �لعربي �لذي بات ي�شلك 
- في �لع�شر �لحديث - م�شالك جديدة في 
طر�ئق �الإف�شاح و�لتعبير عن هموم �الإن�شان 
�النعطاف  ه����ذ�  ل��ك��ن  وم���و�ق���ف���ه،  وت���ج���ارب���ه 

�لغربية،  بالحد�ثة  �لتاأّثر  نتيجة  �لحا�شل، 
فاعل،  كعن�شر  �الأ����ش���ال���ة  ح�����ش��ور  ي��ن��ف��ي  ال 
�ل�شياغات  مختلف  ف��ي  �لبالغة  �أهميته  ل��ه 
�لفّنية  و�الإب������د�ع������ات  و�الأدب�����ي�����ة  �ل�����ش��ع��ري��ة 
�لجديدة �لتي كانت ق�شيدة �لنثر وجهاً بارز�ً 
فيها. وهكذ� فاإن منطق �لتاأثير و�لتاأّثر �أمر 
و�إذ�  كاّفة.  �لعالمية  �الآد�ب  في  ج��ّد�ً  طبيعي 
ك��ان �الأم���ر ك��ذل��ك، ف���اإن ت��اأّث��ر ق�شيدة �لنثر 
�ل�شلة  يقطع  ال  �لغربي  بالنموذج  �لعربية 
بينها وبين تر�ث �للغة �لعربية و�آد�بها. فاإذ� 
�لفرن�شيان قد �شّك�  كان بودلير وماالرميه 
�ل�شعر  ف��ي  �ل��ح��د�ث��ة  منطلقات  باإنتاجهما 
�آالن  �إدغ��ار  تاأّثر� بكتابات  �لفرن�شي فهما قد 
�إلى  بالن�شبة  �الأم���ر  وك��ذل��ك  �الأم��ي��رك��ي،  ب��و 
مايكوف�شكي �لذي ت�شّبع بالح�د�ثة �ل�شعرية 
وكوربيير.  وب��ودل��ي��ر  �أن��ج��زه��ا الف����ورغ  �ل��ت��ي 
�الإيطالي  د�نتي  الإنتاج  عميقاً  فح�شاً  �إن  ثم 
و�شك�شبير �الإنكليزي وغوته �الألماني يقودنا 

�أمم  ب��ت��ر�ث  ت��اأّث��ره��م  تثبت  ��شتنتاجات  �إل���ى 
كثيرة وثقافات و�شعوب جّمة.

�إن �لناظر في ن�شو�س �لق�شائد �لنثرية كما 
رّقمها جبر� �إبر�هيم جبر� و�أدوني�س و�لخال 
و�لماغوط يلقاها تفتح على ف�شاء�ت ق�شيدة 
وويتمان  ب��ودل��ي��ر  كتبها  كما  �لغربية  �لنثر 
جون  و�شان  و�إيليار  مي�شو  وهنري  وكلوديل 
تاأّثر  �أح��د  على  يخفى  وال  وماالرميه.  بر�س 
�شعر�ء ق�شيدة �لنثر �لعربية بحد�ثة �ل�شعر 
�لغربي، �شيما �ل�شعر �لفرن�شي. ومن هنا ر�ح 
هوؤالء �ل�شعر�ء وعلى ر�أ�شهم �أدوني�س و�لخال 
يقتفون �آثار "�لنثيرة" �لفرن�شية م�شتثمرين 
و�أد�ء�تها  �الأدب��ي  �الإف�شاح  وطر�ئق  تقنياتها 
�ل�شعرية �لمختلفة. وكثير�ً ما �ألمح �أدوني�س 
�لفرن�شي خ�شو�شاً  �ل�شعر  �إلى و�قع  و�لخال 
وما تركه من عميق �الأثر في �شياغة ق�شيدة 
�لنثر �لعربية. لكن هذ� �لتاأّثر �لبالغ بالغرب 

قدور رحماني

�لحيوي  �ل��ح�����ش��ور  �إط����ق���اً  يلغي  ال 
�شاركت  �ل���ت���ي  �ل���ت���ر�ث���ي���ة  ل��ل��م��ن��اب��ع 
ف���ي ت�����ش��ك��ي��ل م���م��ح ق�����ش��ي��دة �لنثر 
بالكتابة  تعّلق  ما  خ�شو�شاً  �لعربية 
منذ  �أدوني�س  �أقبل  ولقد  �ل�شوفية. 
�الأدبي  �الإرث  على  ي�شيرة  غير  فترة 
�أه���م �لرو�فد  �ل�����ش��وف��ي وج��ع��ل��ه م��ن 
للكتابة  �ل��ج��دي��دة  روؤي���اه  ت�شكيل  ف��ي 
�ل�شعرية، وظهر ذلك جلياً من خ�ل 
ق�شائده �لنثرية ومن خ�ل كتاباته 
وعن  �ل�شوفية  �ل�����ش��ادة  ت��ج��ارب  ع��ن 
�لعالم،  هذ�  �إلى  �لخ�شبة  �إ�شافاتهم 
�إبد�عهم  ت�شاعيف  ب��ي��ن  �لمتجّلية 

�الأدبي و�لفل�شفي.
من  وج��ه��اً  �لنثر  ق�شيدة  ك��ان��ت  و�إذ� 
لت  تو�شّ م��ا  و�أق�شى  �لحد�ثة  وج��وه 
�إل����ي����ه ت���ج���رب���ة �ل�����ش��ع��ر �ل���ع���رب���ي في 
�لوقت �لر�هن، فهذ� ال يعني �أن هذه 
جزء�ً  "�لنثيرة"  ُتعّد  �لتي  �لحد�ثة، 
�لوحيد  �لجوهري  �ل�شبب  منها، هي 
�لعربية.  �ل��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة  م��ي���د  ف��ي 
�إن �لحد�ثة ال  �أق��ول  �أخ��رى  وبكلمات 
تتحّقق بتنّكر �لمرء لتر�ثه وتخريبه 
�لج�شور كّلها �لتي توؤدي �إليه وتربط 
به، �أو بالذوبان �لمطلق في كل �لقيم 
و�حد  ثقافي  ف�شاء  من  �لُم�شتجلَبة 
وه���و �ل���غ���رب. ل��ك��ن �ل��ح��د�ث��ة �لحّقة 
�لجاّدة  �ل���ق���ر�ءة  خلفية  م��ن  تنطلق 
قيم،  م��ن  فيه  م��ا  با�شتثمار  ل��ل��ت��ر�ث، 
�لم�شتجد�ت  م��ع  تكييفه  وم��ح��اول��ة 
ب  �لعالمية وتليين جو�نبه دون تع�شّ
�أو �إن���ك���ار، م��ع �ل��ح��ر���س �ل��د�ئ��م على 
حتى  مقاربته  ف��ي  �لمناهج  تجديد 
�لثقافات  بن�شيج  ربطه  �شبل  ت�شه�ل 
�أ�شف  �لمختلفة.  و�آد�ب��ه��ا  �لعالمية 
�لخروج من عقدة  ذل��ك �شرورة  �إل��ى 

�لم�شدر �لو�حد.
قّوة  �لفرن�شي  �ل�شعر  لو�قع  كان  و�إذ� 
تاأثيرية عميقة جّد�ً في ت�شكيل ق�شيدة 
�لنثر �لعربية وفي �شياغة ف�شاء�تها 
�لفّنية و�لجمالية فاإن �لزخم �لفكري 
ما  بكل  �لعربية  �لثقافة  و�الأدب��ي في 
من  ك��ان  تر�كمات  م��ن  عليه  ينطوي 
�أه���م �ل���رو�ف���د و�ل���ج���ذور �ل��ت��ي غّذت 
ق�شائد �لنثر �لعربية و�شاركت، بوجه 
م���ن �ل���وج���وه، ف���ي ن�����ش��وء ه���ذ� �لنوع 
�الأدبي �لجديد وتفاعلت معه بمقد�ر 
�لتفاعل �لحا�شل بينه وبين �لحد�ثة 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �ل���غ���رب  ف���ي  �ل�����ش��ع��ري��ة 
يقف  �ل��ت��ي  �لفرن�شي  �ل�شعر  ح��د�ث��ة 
على ذروتها بودلير وماالرميه. ومن 
�لمناخات  م��ن  ���ش��يء  م�م�شة  �أج���ل 
�لمتقاطعة  و�ل��خ��ي��وط  �ل��م�����ش��ت��رك��ة 
�لكتابات  وبع�س  �لنثر  ق�شيدة  بين 
�ل�شوفية ال بّد من فح�س �شيء من 
مقارنة  ث��م  �ل��ك��ت��اب��ات  ه���ذه  ن�شو�س 
�لن�شو�س  تلك  �إل��ي��ه  م��ا ترمي  �أب��ع��اد 
�أ����ش���ر�ر بتلك  ت��ن��ط��وي عليه م��ن  وم���ا 
�لتنظير�ت و�الأقو�ل �لتي ن�شاأت حول 
لها  �لتاأ�شي�س  وحاولت  �لنثر  ق�شيدة 

كجن�س �أدبي جديد �شّق طريقه �لفّني 
�ل�شعر  ع���م���ود  �إي���ق���اع���ات  ع���ن  ب��ع��ي��د�ً 

و�إنجاز�ت �شعر �لتفعيلة.
يقول �لحّ�ج:

وعاد بد�  �لغيب  نور  من  "�شر�ج 
وجاوز �ل�شر�ج و�شاد...
قمر تجّلى بين �الأقمار

كوكب برجه في فلك �الأ�شر�ر
�أنو�ر �لنبّوة من نوره برزت
و�أنو�رهم من نوره ظهرت

ولي�س في �الأنو�ر نور �أنور و�أقدم من 
�لقدم

�شوى نور �شاحب �لكرم
باإ�شارته �أب�شرت �لعيون...

�لعلوم كّلها قطرة من بحره
�لحكم كّلها َغرفة من نهره

�الأزمان كّلها �شاعة من دهره".
�أن  ي�شتطيع  �لن�ّس  ه��ذ�  ف��ي  �لناظر 
يدرك منذ �لقر�ءة �الأولى �أن ف�شاءه 
�لفّني ال يت�شل بتلك �لف�شاء�ت �لتي 
�لتقليدي  �ل�����ش��ع��ر  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ب��ح  ك���ان 
�لمديح  م�شحة  عليه  ب��دت  و�إن  حتى 
�لنبوي. وبعبارة �أخرى، �إن هذ� �لن�س 
جديدة  فكرية  خلفية  على  يتاأ�ّش�س 
ب�"�لحقيقة  �لمت�شّوفة  ل��دى  ُت�شّمى 
�لمحّمدي  )�ل����ن����ور  �لمحّمدية" 
�ل��م��ح��ّم��دي��ة(. وع��ل��ى ما  �ل��ك��ل��م��ة  �أو 
ي��ب��دو ف���اإن ه��ذه �ل��ف��ك��رة ل��م تكن من 
وال  �لتقليدية  �لق�شيدة  �ن�����ش��غ��االت 
من هموم �لق�شيدة �لحّرة. ومن هنا 
يت�شح �أن هذ� �لن�ّس يحاول �أن يفتح 
�أفقاً جديد�ً للتعبير �الأدبي، ويريد �أن 
ي�شّن طريقاً غير ماألوف ل�إف�شاح عن 
هموم �الإن�شان. ولي�س بكبير عناء �أن 
ندرك �أن هذ� �لم�شلك يتناغم ويّت�شق 
�شعر�ء  �إليه  يدعو  ما  مع  مبدئه  في 
و�أحاديثهم  �إبد�عهم  عبر  "�لنثيرة" 
�شعر  �ل��ج��دي��د؛  �ل�شعر  خلفيات  ع��ن 

�لروؤيا و�لتجربة.
�لحّ�ج  ن�����ّس  ع��ل��ى  ب�شيط  وكتعليق 
نقول �إن هذه �لحقيقة �لمحّمدية تعّد 
في نظره وفي نظر �ل�شادة �لمت�شّوفة، 
�أن�شع مجلى خلقي و�أكمل حّيز مادي 
تجّلى فيه �لحق. �إن �لنور �لمحّمدي، 
ك��م��ا ي��ظ��ه��ر خ�����ل �ل��ن�����س، ه���و �أّول 
�لتعيينات و�أقدم �لمخلوقات وم�شدر 
�ل��ع��ل��م �ل���ح���ق و�ل��ح��ك��م��ة. وم����ن هنا 
�لمطلقة  �لجمعية  "مرتبة  له  كانت 
تعّينت  �لتي  �الأول  �لتعيين  ومرتبة 
�لذ�ت �الأحدية" )�نظر تعليقات  ب�ها 
�لن�شو�س  ع��ل��ى  ع��ف��ي��ف��ي  �ل��ع���  �أب����و 
�لعربي،  �لكتاب  البن عربي، ج 2، د�ر 
ت�شميته  ي��م��ك��ن  م���ا  وه����ذ�  ب����ي����روت(. 
�الأفق  �إن  �ل��ك��ام��ل.  �الإن�����ش��ان  �أي�����ش��اً: 
فيه مثل  تتحّرك  كانت  �ل��ذي  �لنائي 
�أ�شبح  قد  �ل�شوفية  �لن�شو�س  ه��ذه 
�لم�شتركة بين  �لنقاط  �إحدى  ي�شّكل 
وق�شيدة  �ل�شوفية  �لكتابة  م�شلَكي 
�لجديدة  �الأدب����ي����ة  و�ل��ك��ت��اب��ة  �ل��ن��ث��ر 
وقد  قديمة،  و�شاية  لكل  �لر�ف�شة 

"�ل�شوفية  كتابة  �أدوني�س في  تحّدث 
�لتجربة  عظمة  ع��ن  و�ل�شوريالية" 
��شتثمار  �شرورة  �إل��ى  ودع��ا  �ل�شوفية 
م���ا ف��ي��ه��ا م���ن زخ���م ف��ك��ري ومعرفي 
�أن هذه  �إل�����ى  �أل���م���ح  ك��م��ا  وج���م���ال���ي، 
�أف��اد منها كتاب ق�شيدة  �لتجربة قد 
وت�شكيل  �أف���ك���اره���م  ب���ن���اء  ف���ي  �ل��ن��ث��ر 
تتجاوز  �ل���ت���ي  �ل����ج����دي����دة  �آف����اق����ه����م 
ك���ون �ل�����ش��اع��ر م��ج��ّرد ت��اري��خ ومجّرد 
و�لحو�دث  �لمعي�شي  للو�قع  م��زم��ار 
كانت  و�إذ�  �لمفجوعة.  و�الأحا�شي�س 
�ل�����ش��وف��ي��ة جديدة  �ل��ك��ت��اب��ة  ت��ج��رب��ة 
كونها ترف�س ما هو م�شترك وما هو 
د�خل  ل��غ��ة  خ��ل��ق  وت��ح��اول  م�شتنزف، 
�للغة ت�شتطيع �أن ت�شتجيب �إلى عمق 
�لتجربة، فاإن تجربة �ل�شعر �لجديد، 
ومنها ق�شيدة �لنثر خ�شو�شاً، تحاول 
��شتثمار ما في هذه �لتجربة �لتر�ثية 
في  ماألوفة  غير  �أفكار  من  �لعظيمة 
وهكذ�  �لمعتمدة.  �لعربية  �لثقافة 
هذه  �شوء  على  �لجديد  �ل�شاعر  ر�ح 
من  �لكلمات  ُيفرغ  �ل�شابقة  �لتجربة 
مالئاً  وتد�عياتها،  �لقديمة  �شحنتها 
تكن  لم  خ�شبة  جديدة  بمعاٍن  �إّي��اه��ا 
كان  ك��ذل��ك  ق��ب��ل.  م��ن  �للغة  تعرفها 
�لحال بالن�شبة �إلى �ل�شاعر �ل�شوفي 
�لخا�س،  �للغوي  �ل��ذي خلق معجمه 
نقي�شاً  م��ث��ً�  �ل��ظ���م  يعد  ل��م  حيث 
ل��ل�����ش��وء، و�إن���م���ا �أ���ش��ب��ح ���ش��ع��اع��اً �آخر 
يت�أالأ تحت �أجنحة �ل�شو�د. ولم تعد 
�لمر�أة بموجب هذه �لتجربة �شيطاناً 
وم��خ��ت��زاًل ل��ل��م��ح��ت��وى �ل��ج��ن�����ش��ي، بل 
و�أكثف  �لكونية  للرحم  بيتاً  �أ�شبحت 
م��ج��ل��ى ل��ج��م��ال �الأل���وه���ي���ة، وم���ن ثم 
و�لعنا�شر  �ل�شرور  ك��ّل  من  تخّل�شت 
و�لتقليل  ذّمها  �إلى  �لد�عية  �ل�شلبية 

من �شاأنها.
- كما يقول  �لنثر  كانت ق�شيدة  و�إذ� 
متما�شكة  وح����دة   - �أ���ش��ح��اب��ه��ا  ع��ن��ه��ا 
وتاأثيرها ياأتي ككّل ال كاأجز�ء، فاإن ما 
لم�شناه في ن�ّس �لحّ�ج �ل�شابق وما 
�شنلم�شه الحقاً تن�شحب عليه كل تلك 
على  ر�شحت  �لتي  و�الأق����و�ل  �الأف��ك��ار 

�أطر�ف ق�شيدة �لنثر �لعربية.
"�لتجّليات  ف���ي  ع���رب���ي  �ب����ن  ي���ق���ول 

�الإلهية":
و�شاحل لّجة  "للتوحيد 

و�ل�شاحل ينقال و�للّجة ال تنقال
و�ل�شاحل يعلم و�للجة ُتذ�ق...

ورميت ثوبي وتو�ّشطتهما
و�ختلفت علّي �الأمو�ج بالتقابل

فمنعتني من �ل�شباحة
فبقيت و�قفاً بها ال بنف�شي

ثم غ�شي علّي
ثم وقفت و�أنا �أرعد".

�بن  ك������م  م����ن  �ل���م���ج���ت���ز�أ  ه�����ذ�  �إن 
ع���رب���ي، و�ل�����ذي �أر���ش��ل��ُت��ه ع���م���د�ً على 
�أن ُي�شنَّف تحت  �شكل ق�شيدة، يمكن 
ع��ل��ي��ه بق�شيدة  ����ش��ُط��ل��ح  م���ا  ع���ن���و�ن 
�الإيقاع،  م��ن  �لخالية  �ل��ع��ادي��ة  �لنثر 

كتابته  ع��ل��ى  د�أب  �ل����ذي  �ل���ن���وع  وه���و 
���ش��ان ج��ون ب��ر���س. ورب��م��ا ي��ق��ول قائل 
ترتيب  �إع����ادة  على  �أق��دم��ن��ا  نحن  �إذ� 
ك����م �ل�����ش��وف��ي��ة ورح��ن��ا ن�����ش��ّب��ه على 
�بن  قاله  ما  كل  ي�شبح  ق�شائد  �شكل 
عربي وغيره من رجال �لطائفة من 
ك����م م��ن��ث��ور، ق�����ش��ائ��َد ن��ث��ر. و�لحق 
�أردن����ا،  لكننا  وج��ي��ه،  �ل��ط��رح  ه���ذ�  �أن 
نبّين  �أن  �ل��ن��م��اذج  ه���ذه  ���ش��رد  خ����ل 
�الإف�شاح  �الأول��ى طريقة  �لدرجة  في 
�لذ�ت  ه��م��وم  ع��ن  �لتعبير  و�أ���ش��ال��ي��ب 
تفتح على  و�لتي  للماألوف  �لمخالفة 
عو�لم �شحرية وفّنية لم نتعّود عليها 
في فّن �لتعبير �لتقليدي. ثم �إن هذ� 
�لف�شاء �لم�شحون بالغمو�س و�لعمق 
وخ��ل��ج��ات �ل���ذ�ت���ي���ة �ل��م��ق��ط��وع��ة عن 
�ل��ق��ول قد  م��ن  و�ل��م��ك��رور  �لم�شترك 
�لق�شيدة  ف�شاء  م��ع  يتد�خل  �أ�شبح 
ق�شيدة  وخ�شو�شاً  �إجمااًل،  �لحديثة 
�لنثر �لعربية. وعطفاً على ما �شقناه 
�لجلجلة  �أن  ن�شيف  �أن  يمكن  �آن��ف��اً 
�للغوية �لقديمة و�لزخارف �لب�غية 
خ�لها  ت��ظ��ه��ر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لعتيقة 
�لعبارة كهدف �أو كب�شاعة ��شته�كية، 
لم يعد لها مكان في مقد�ر غير ي�شير 
م��ن �ل��ك��ت��اب��ة �ل�����ش��وف��ي��ة، وه���و �الأمر 
نف�شه �لذي �أ�شبح يمّيز ق�شيدة �لنثر 
و�لعفوية  �لب�شاطة  بطابع  ويطبعها 

بعيد�ً عن �لنموذج �لم�شتنزف.
�لخيوط  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  و����ش��ت��ك��م��ااًل 
�لم�شتركة  و�ل��م���م��ح  �ل��م��ت��ق��اط��ع��ة 
بين �أُفَقي �لكتابة �ل�شوفية وق�شيدة 
�لنثر ن�شوق �لنموذج �لمو�لي لج�ل 

�لدين �لرومي حيث يقول:
�لعقل  م���ن  وي��ل��ت��ا  �ل��ع��ا���ش��ق!  "�أيها 

و�لوعي
فابتعد  �لماء  مثل  �لعقل  �أيها  فاأنت 

عن نارنا
�أو فاأقدم لتغلي معنا في ِقْدرَن��ا...

يتحّطم  �أن  �لعاقل  �أيها  ت��رد  لم  ف��اإذ� 
منك �أ�شغرك

فمت، ال ت�شارع �الأمو�ج و�لمحيط.
فاأمامك  ع���ا����ش���ق  �أن������ك  زع���م���ت  �إذ� 

�متحانان
ف���� ت��ل��ِو ر�أ����ش���ك و�ح��ت�����ِس م���ن خمر 

�لرجال...
ها �أنذ� �أ�شبح، لكنني من ثمل �لع�شق

ل�����ي في  ق����ي����ث����ارت����ي، ال خ����ب����ر  م����ث����ل 
�ل�شباح".

�إن �ل��روم��ي ي��ت��ج��اوز �ل��ع��ق��ل ف��ي هذ� 
�لن�ّس، وُيلحقه بالعجز و�لعار، مقّلً� 
من �شاأنه كونه - بو�شوحه و�شر�مته 
- غير قادر على �حتو�ء ع�شق �ل�شوفّي 
موؤّهل  غير  �أي�شاً  وكونه  و�ح��ت��ر�ق��ه، 
�لنف�س  ف��ي�����ش��ان  ال���ش��ت��ي��ع��اب  �أ����ش���ً� 
�أن  مقدوره  في  يكن  ولم  و�لم�شاعر، 
ي�شتوعب �إيقاعات �ل�نهائي وحقائق 
�لغام�شة،  �لعميقة  و�أنغامه  �لوجود 
"�لعقل  يق�ول:  �ل��ن��وري  ك��اأن  ول��ذل��ك 
ع��اج��ز... ولم  �إال على  ي��دّل  عاجز ال 

يكن للعقل �أن يعرف �هلل �إال باهلل".
ولقد عّبر �بن عربي عن هذه �لفكرة 

فقال في "�لفتوحات �لمّكية":
فاعتبرو� �هلل  خلق  �أفقر  "�لعقل 

فاإنه خلف باب �لفكر مطروُح".
و�إذ� كان �لمت�شّوفة قد تخّطو� �لعقل 
تلبية  عن  وق�شوره  و�فتقاره  لعجزه 
قّمة  �لخيال  وجعلو�  �لنف�س،  حاجة 
�لفكر، فاإن �ل�شورياليين كانو� �شركاء 
حيث  �ل��ن��اح��ي��ة،  ه���ذه  ف��ي  لل�شوفية 
و�ل�شعور  �ل��وع��ي  تحطيم  �إل���ى  دع���و� 
�لحّق  ل���إب��د�ع  �شّجاناً  �لعقل  وع���ّدو� 

وحائً� دون ظهوره.
وم����ن خ�����ل �ّط����ع���ن���ا ع��ل��ى كوكبة 
�لنثرية،  �ل��ق�����ش��ائ��د  ن�����ش��و���س  م���ن 
�أدوني�س  رّق���م���ه���ا  �ل���ت���ي  خ�����ش��و���ش��اً 
�لكتابات  هذه  وجدنا  �لحاج،  و�أن�شي 
تاريخ،  مجّرد  �الإن�شان  ك��ون  تتجاوز 
ذ�ئبة  �ل��ك��ون،  �إيقاعات  مع  متماهية 
يكتنفها  وما  �لوجود  تنويعات  د�خ��ل 
�للون  ه�����ذ�  ���ش��ح��ر وغ���م���و����س.  م����ن 
�ل��ج��دي��د م��ن �ل��ك��ت��اب��ة، ب��ال��رغ��م من 
على  يفتحنا  ل��ه،  �لمعار�شين  ك��ث��رة 
جديد�ً  �شيئاً  وي�شيف  �ل���م��ح��دود، 
�إل��ى �شهر  �لعالم، ويدعونا  �إل��ى هذ� 
يدعونا  كما  بالوجود،  ودمجها  �الأن��ا 
و�لمجتّر  �ل��ح��و�دث  �لتخّلي عن  �إل��ى 
�لمجهول  م���وق���ظ���اً  و�ل���م�������ش���ت���رك، 
وكذلك  و�ل��خ��ف��ي.  و�ل���ن��ه��ائ��ي  فينا 
خا�شاً  ل��ون��اً  �ل�شوفية  �لكتابة  كانت 
�إل����ى ����ش��ت��ك��ن��اه �ل�شحر  ُي��ث��ي��ر ���ش��وق��ن��ا 
ع���ن وع��ي��ن��ا ويتخّطى  ي��ت��م��ّن��ع  �ل����ذي 
بو�شعه،  يكن  ل��م  �ل��ذي  �لعقل  تخوم 
ك��م��ا ي���رى ج����ل �ل��دي��ن وغ��ي��ره من 
َجَي�شان  ي�شتوعب  �أن  �ل��م��ت�����ش��ّوف��ة، 
�لمباغتة  �لم�شاعر  و�أم��و�ج  �لوجد�ن 
ب�شر�مته  ي�شتطع  ول��م  و�لمتجّددة، 
�لمعاناة  عميق  يتحّمل  �أن  وو�شوحه 
في  تتد�عى  �لتي  �لخياالت  وطوفان 
كيان �لعا�شق �ل�شوفي فتاأخذه بعيد�ً 
و�الجتماعي  �ل��و�ق��ع��ي  �ل���زم���ن  ع���ن 
�لمكّررة.  �لتقليدية  �ل��ن��ا���س  ودن��ي��ا 
ي�شعر  ال  �لثمل  �لنوعي  �لعا�شق  هذ� 
�أحياز  خ�����ارج  �إال  وج������وده  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�لعقل و�لوعي. و�إذ� نحن تعّمقنا في 
�لنثر  ق�شائد  م��ن  �لكثير  ت�شاعيف 
كثير�ً  يتقاطع  نحو�ً  تنحو  �ألفيناها 
�لمت�شّوفة  يرّقمه  كان  ما  ن�شوج  مع 
م��ن ك����م وخ��ط��اب��ات �أدب���ي���ة خارجة 
و�لمقايي�س  و�لقو�عد  �لقو�نين  على 
في �أحايين غير قليلة. يقول �أدوني�س 
�ل�شعر":  "زمن  �لمو�شوم  كتابه  في 
"�أعي�س يائ�شاً، لكنني يائ�س ك�شجرة، 
يائ�س  ك�ش�ل،  يائ�س  كجبل،  يائ�س 
ك���ب���ح���ر... �أع��ي�����س ر�����ش���خ���اً �أت���ط���اول 
�أك�شب  �أ���ش��دق��اء،  �أخ�شر  و�أ�شت�شرف. 
�أ�شياء  ثّمة  يفرحني.  ه��ذ�  �أ���ش��دق��اء، 
�أكثر  �أحياناً  موقعها  يكون  وع�قات 
ج��م��ااًل م��ن والدت��ه��ا. ذل��ك ه��و وحده 

�لقتل �ل�شروري �لجميل".

�أن�شي �لحاج، بري�شة: عبد �هلل �أحمد.
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عنو�ن  ه���و  ذهني"  ف���ي  "تنّزه 
في  غاليري"  �ل�"هيو�رد  معر�س 
�ل�شيفية  معار�شه  لمو�شم  لندن 
�إد�رة  ت�شتمّر  ح��ي��ث   ،2009 ل��ع��ام 
�لحد�ثويين  �لفّنانين  �ختيار  في  �لغاليري 
ليعر�شو�  �ل����ع����ال����م،  ب����ل����د�ن  م��خ��ت��ل��ف  م����ن 
�أع��م��ال��ه��م ت��ح��ت ع���ن���و�ن و�ح����د ه���و: "نزهة 
�شارل�س  ه��م:  �ل��ف��ّن��ان��ون  �لفّنان".  ذه��ن  ف��ي 
هير�ش�شكورن  توما�س  )بريطانيا(،  �أيفيري 
بو  ي��اي��وي كو�شاما )�ل��ي��اب��ان(،  )���ش��وي�����ش��ر�(، 
كر�شتيان الر�شون )�ل�شويد(، مارك ماندر�س 
)هولند�(، يو�شيتومو نار� )�ليابان(، جي�شون 
رود�س )�لواليات �لمتحدة(، بيبيلوتي ر�شت 
كيث  )�ل��ي��اب��ان(،  �شيتو  جيهارو  )�شوي�شر�(، 

تاي�شون )بريطانيا(.
�لعالم  ه���و  �ل���ع���ام  ه����ذ�  م��ع��ر���س  م��ح��ت��وى 
�لد�خلي للفّنان من م�شاعر و�أفكار وذكريات 
و�أح���م، تتج�ّشد في �أعمال فّنية ذ�ت ث�ثة 
�أب���ع���اد غ��ال��ب��اً، ت�����ش��ّل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى ذهنية 
�لمبدع وعملياته �لعقلية �الإبد�عية �لذ�تية 
�لتي قد ت�شطدم مع �لو�قع �لمعا�س، جاعلة 
�لفّنان  د�خ�����ل  ب��ي��ن  �ل��ف��ا���ش��ل  �ل���ج���د�ر  م���ن 
وكاأن  للجمهور.  وم��رئ��ي��اً  ���ش��ّف��اف��اً  وخ��ارج��ه 

�لعر�س بمجمله حلقة م�شتديرة 
تبد�أ من ذهنه لتمّر في طريقها 
بذهن �لم�شاهد وتنتهي في ذهن 

�لفّنان مّرة �أخرى. 
�لمعر�س ب� �شك يذّكرنا بفرويد 
�لباهر  تق�شيمه  ع��ل��ى  وي��ح��ي��ل��ن��ا 
�إل�����ى ث�ثة  �ل��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��ن��ف�����س 
في  الأنها  ج��د�ً  ج��ّذ�ب��ة  م�شتويات 
غاية �لب�شاطة: �الأنا و�الأنا �لعليا 
�لم�شتويات  ه���ذه  وك����اأن  و�ل���ه���و. 
و�حد،  بمفتاح  ُتفتح  ث�ث  غرف 
و�إذ� كان من �ل�شهل ت�شّور �لخط 
�لبياني �لفرويدي فمن �ل�شهولة 
�أك���ث���ر �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك م���ن طريق 
�أع��م��ال نحتية وف��ّن��ي��ة. وه���ذ� ما 
ذهني"  ف���ي  "تنّزه  ف���ي  ي��ح�����ش��ل 
�لذي �شينتهي بك �إلى �لتنّزه بين 
بة  مرّكّ فّنية  �أع��م��ال  م��ن  �شل�شلة 
ت�شتمّد جميع ثيماتها وتماي�تها 

من عناء �لحياة �ليومية وَخَبلها و�نعكا�شها 
بالتالي على ذهن �لفنان - �لمتلّقي. 

�لفّنان  كعمل  �لتعقيد،  مفرطة  �أعمال  ثمة 
"�أ�شطورة   )2006  - رودي�س )1965  جي�شون 
فرط  من  تتعّثر  يجعلك  قد  �لخلق" �ل��ذي 
و�أدو�ت  الآالت  �شخم  تجميع  فهو  غر�ئبيته، 
�شا�شات  ك��ر����ٍس،  ط���اوالت،  �ليومية:  �لحياة 
ليزرية،  طابعات  ب��شتيكية،  دالء  تلفزيون، 
ببطاأ  تتدحرج  قطار  لعبة  �إباحية،  مجّ�ت 
ث��ع��ب��ان��اً، وم�حظات  ظ��ه��ره��ا  ع��ل��ى  وت���ج���ّر 
�لفّنان  �أن  تبّين  د�روي���ن  �إل��ى  ت�شير  م��دّون��ة 
�لذي فارق �لحياة وهو �شاب قد قر�أ �لكثير. 

رغم  �آخ���ر،  ن��وع  م��ن  �إيفيري  جارل�س  تعقيد 
فكرته  تو�شيل  ف��ي  يفيد  �لتعقيد  ه���ذ�  �أن 
ي�شتغل منذ  �ل��ف��ّن��ان  ف��ه��ذ�  �ل��ج��م��ه��ور.  �إل���ى 
�لعام 2004 على عمل ملحمّي �أ�شماه "�شكان 
يتج�ّشد  م��و���ش��وع��ي  م�����ش��روع  وه���و  �لُجُزر"، 
بجزيرة متخّيلة، وبكل كائناتها، موّثقة في 
ن�شو�س ور�شومات ومنحوتات. �لذكاء �لذي 
يتفّوق على �لمخّيلة ولي�س �لغمو�س هو ما 

�شت�شتخل�شه من �أعمال �إيفيري �لفّنية. 
�ل�شورياليون، ت�مذة �لمعّلم فرويد، و�جهو� 
�لب�شرية غير  �لنف�س  كانت  �إذ�  نف�شه:  �للغز 
و�الإف�شاح  تدجينها  يمكن  فكيف  منطقية، 
ع��ن �أع��م��اق��ه��ا ل����آخ���ر؟ م��ف��ت��اح �الإج���اب���ة هو 
�لفرو"  "�أكو�ب  في  كما  بالتاأكيد  �لب�شاطة 
لميريت �أبونيام �لتي تمزج �شيَئين متباعَدين 

�ل���ده�������ش���ة، ولي�س  ت��ن��ت��ف�����س م���ن  وت��ج��ع��ل��ك 
�لتعقيد �لفائ�س عن حاجة �لمتلّقي. 

ثمة �أفكار ثقيلة �أخرى ل�شيرورة عمل �لذهن 
�أع���م���ال ك��ي��ث ت��اي�����ش��ون. ع��م��ل��ه �لمرّكب  ف��ي 
�إ�شتديو" ي�شغل ث�ثة  "ر�شومات حائط في 
ج�����در�ن وي��ت�����ش��ّم��ن ����ش���ورة م��رّك��ب��ة �شخمة 
قيد  �لفّنية  �أع��م��ال��ه  م��ن  وم�����ش��ّود�ت  للدماغ 
�الإن���ج���از، وت��م��ث��ال ي��م��ّث��ل �ل��ف��ن��ان ح��ي��ن كان 
ي�شرح  �شوتي  ت�شجيل  عمله  وير�فق  طفً�، 
كّل جزء و�لمو�د �لد�خلة في تركيب �لعمل.

 )1957( هير�ش�شورن  توما�س  �ل�شوي�شري 
�لكهوف"  "رجل  لعمله  تقديمه  ف��ي  ي��ق��ول 
�أن��ه في د�خل  �أن يتخّيل  �إن��ه يريد للم�شاهد 
ل��ذ� فهو  �ل��ي��وم،  ف��ي  �شاعة   24 ي�شتغل  ذه��ن 
يبتكر �أربعة كهوف متمّددة توحي بتعّرجات 
�لدماغ، وقناة تت�شل بها م�شنوعة من �لورق 
�ل��شقة.  �لبّنية  �الأ���ش��رط��ة  وم��ن  �لمقّوى 
وف���ي ك���ّل ك��ه��ف، ���ش��ُي��و�َج��ه �ل��م��ت��ل��ّق��ي ب�شّف 
�لمختلفة  و�الأ�شياء  �لمعلومات  من  ُمنتقى 
�لوقت  ف��ي  توؤ�شر  �لتي  و�ل�شاعات  و�ل�����ش��ور 
نف�شه في مدن مختلفة ودمى عر�س مغّطاة 
مرّتبة  كتب �شخمة  �إل��ى  ي الم��ع  ف�شّ ب��ورق 
�إل���ى �أ���ش��اب��ع دي��ن��ام��ي��ت ون�����ش��خ م��ن ن�شو�س 

ت�شكيل  يعيد  �إن��ه  �لكّتاب.  من  لعدد  فل�شفية 
ذهنه بتر�كيب ح�ّشية. 

�لب�شاطة  ت�شّدك  �لتعقيد،  ه��ذ�  مقابل  ف��ي 
يو�شي  �ليابان.  من  فّنانين  لث�ثة  �لغريبة 
من  وح��ي��د�ً  عانى  �ل��ذي  ن��ار� )1959(  تومو 
�لر�شم  في  معظمها  �أم�شى  تعي�شة  طفولة 
ب� توّقف ومتابعة �أف�م �الأطفال �لكرتونية، 
�لثيمات  ذو  عمله  ع��ن��و�ن  ه��و  "مر�شمي" 
�ل��ط��ف��ول��ي��ة، وك���اأن���ه ت��ذّك��ر وت��ف��ّج��ع تقليدي 
ل��ح��زن ق��دي��م، وق���د ���ش��اع��ده ف��ري��ق ت�شميم 
�س الإنجاز كوخ خ�شبي �شغير، كاإعادة  متخ�شّ
ت�شّور وخلق للمر�شم �لطفولي للفّنان ذ�ته. 
كو�شاما  ي���اي���وي  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �أع���م���ال  ت��ت��م��ّي��ز 
)1929( بالتكر�ر�ت �لملّحة للثيمات نف�شها، 
ك��االأ���ش��ك��ال �ل��م��ن��ّق��ط��ة و�ل�����ش��ب��ك��ات �ل��ت��ي ب� 
نهاية. هذه �لثيمات هي نتيجة معاناة �لفّنانة 
�لو�قعية من �لهلو�شات منذ طفولتها، لكنها 
من جانب �آخر توحي ب�شدى �شوؤ�ل متجّدد 
"هو�س  عملها  و�لحقيقة.  �لميثولوجيا  عن 
�لتنقيط" جزء من �شل�شلة يمّر �لز�ئر له عبر 
ممّر و��شع ذي مر�يا مملوء ببالونات منّقطة 
كاأنها  م��ع��روف��ة  وغ��ي��ر  متغايرة  �أ���ش��ك��ال  ذ�ت 
�ل�شهير  �الأط��ف��ال  م�شل�شل  من  للتّو  خارجة 
من  �شرفة  �إل��ى  ي��وؤدي  �لممّر  تابيز"،  "تلي 
�للون  �إل��ى  تحّولت  �لتي  �لغاليري  �شرفات 
�ل��ب��ّر�ق ف��ي �الأر���ش��ي��ة ومنحوتات  �الأخ�����ش��ر 
�لبولينغ. لعبة  �شكل  على  باالأحمر  منّقطة 

�لخيال  بين  �لحدود  فيه  تتماهى  عمل  هذ� 
�لتيه  م��ن  ب��ن��وع  �شي�شعر  �لمتلّقي  و�ل��و�ق��ع، 

و�لهلو�شة في هذ� �لممّر �لعاك�س �لمنّقط.
معروفة   )1972( �شيوتا  جيهارو  �ليابانية 
و�لمخيفة  و�لمت�شابكة  �لغام�شة  باأعمالها 
�لمحترقة،  ك���االأث���و�ب  �الأح���ي���ان،  بع�س  ف��ي 
وكّلها  م�شت�شفى...  و���ش��ري��ر  متفّحم  بيانو 
محاطة ب�شر�نق معّقدة من خيوط �ل�شوف 
بوؤرية ال  نقط  �إل��ى  تتحّول  تر�كيب  �الأ�شود. 
يمكن بلوغها لعالم �لذهن �لمحا�شر ب�شبكة 
ح�شينة ومربكة من خيوط �شود�ء تو�شل بين 
�لذكريات و�لم�شاعر، �لتذّكر و�لن�شيان، �لحلم 
�لموت،  �لمر�شّي من ظ�م  �لخوف  و�لنوم، 
هذه ثيمات تّرن ب� توّقف في عمل جيهارو.
�ل�شوي�شرية بيبليتو ري�شت )1962( معروفة 
ت�شتعمل  �لتي  �لمرّكبة  �لمتخّيلة  باأعمالها 
�لحركية  م���ي���دي���ا  �ل��م��ل��ت��ي  ت��ق��ن��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
�لخيال  تدمج  و�لتي  و�لم�شتفّزة  �لمختلفة 
بالو�قع. عملها �لمعنون "ناعم، ناعم" عبارة 
عن فيلم مرّكب ُيعيد ت�شكيل �لمعر�س ذ�ته 
�أي "تنّزه في ذهني"، �شور من �أجز�ء �لج�شم، 
ت�شبح  و�أذن  ف��م  ���ش��در،  ي���د،  ع��م���ق��ة،  ق���دم 
وترق�س في �لف�شاء وهي ت�شتدرج �لمتلّقين 

تلقائياً ل�نغما�س �لكّلي في ذهنها.
�ل�����ش��وي��دي ب��و ك��ر���ش��ت��ي��ان الر����ش���ون )1976( 
لبوم  و���ش��ّري��ة  غام�شة  ثيمات  على  ي�شتغل 
�الأول  �لطابق  بين  توّزعت  و�ش�لم  و�أ�شجار 
و�الأر����ش���ي م��ن �ل��غ��ال��ي��ري. وه���و ي��وغ��ل في 
�إلى درجة �ل�شعور باأن حلمه حقيقة.  �لحلم 
ال يفّرق بين �لحلم وعدمه، وعندما ي�شحو 

من �أح�مه ي�شعر باأن �ل�شحو حلم �آخر.
ي�شارك  �لهولندي مارك ماندري�س )1968( 
يغّير  �شخ�شية"  "�شورة  ب��ع��ن��و�ن  ع��م��ل  ف��ي 
للبورتريه  �لك��شيكي  �لمفهوم  خ�له  من 
�لمتجّدد  �ل��ف��ك��ري  �ل��م�����ش��م��ون  ل��م�����ش��ل��ح��ة 
در�مّي  ُبعد  ذ�ت  له  �شخ�شية  �شورة  بابتكار 
�شورته  �لم�مح.  عن  بديً�  �لمكان  تعتمد 
�لذهن  ت�شّور  بناية  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل�شخ�شية 
�أب��ع��اد ل���أف��ك��ار و�الأح����م  كمكان ذي ث���ث��ة 
و�ل���ذك���ري���ات. ك��اأن��ه ي��ري��د �ب��ت��ك��ار ف��ع��ل فّني 
�لعم�قة  �لخلق  لحظة  على  �لقب�س  ُيلقي 

لي�شتطيع �لم�شي خ�لها.
ع  ُت�شجِّ ال  بمجملها  �ل��م��ع��رو���ش��ة  �الأع���م���ال 
�لفّنانين  ب��ع��ي��ون  �ل��ع��ال��م  ل���روؤي���ة  �ل��ج��م��ه��ور 
فح�شب، بل هي ت�شحب �لم�شاهد للتنّزه في 
عالم �أ�شيل وغير مكت�َشفة وعورته، هو ذهن 
بو�شوح  يعر�شون  �لذين  �لع�شرة  �لفّنانين 
عملياتهم �لتخّيلية و�الإبد�عية. وهي بطاقة 
ف��ي ح��ق��ول عالم  ك��ي يتم�ّشى  ل��ل��ز�ئ��ر  دع���وة 

�لفنان �لد�خلي ووحوله.

فيء نا�سر

ن��ح��ن مع�شر  �����ش���ط���ررن���ا،  ق���د  ه���ا 
�ل�شعر  عن  �لحديث  �إلى  �ل�شعر�ء، 
لكن  و�لممكنة.  �لقائمة  و�لهوّيات 
بعد ماذ�؟ بعد �شّف طويل يقف في مقّدمته 
و�لموؤّرخون  و�الأب�شتمولوجيون  �لف��شفة 
بعدما  و�ل��ن��ّق��اد.  و�ل��رو�ئ��ي��ون  و�لمترجمون 
"هوّية" و�أ�شبحت �شحية �شوء  ف�شدت كلمة 
�إنها  معناها.  فقد�ن  �إل��ى  �أو�شلها  ��شتخد�م 
�شخرية قدر قا�شية. فال�شاعر في ح�شارتنا 
�أّول من تحدث هوّيته، دون �أن ي�شعها تحت 
كلمة  �أن  يعلم  وكّلنا  مخ�شو�س.  م�شطلح 
�إلى  تنزل  نهمة، مفتر�شة  كلمة  "هوّية" هي 
عمق بطنها كّل معنى، كّل �شذرة فكرية، كّل 
تقريباً.  �شيء  ك��ّل  �أغنية،  ك��ّل  لبا�س،  �أو  ل��ون 
ق�شايا  �إل���ى  ننظر  �ل��م��غ��ارب��ة،  ن��ح��ن  والأن���ن���ا، 
كّل  ف���اإن  فرن�شية،  نظر  ز�وي���ة  م��ن  �لثقافة 
م�شطلح ال بّد من �أن ُيم�شي خم�س �أو ع�شر 
�إذ�  �شنو�ت من حياته �لق�شيرة ويختفي، �إال 
ياأخذ  ُينع�شه،  �آخ��ر  مفهوم  �أو  ق�شية  ظهرت 
بيده ليقطع م�شافة �أخرى. وهذ� ما يجعله 

�شبيهاً بالمو�شة �أو بال�شرخة.
ثمة �شيء موؤّكد: �إن كلمة هوّية ُتبرهن على 
ترتكز  وتطّور�تها  �لمفاهيم  من  �لعديد  �أن 
على �شوء فهم. �شاأنها �شاأن كلمة "�شعر" �لتي 
�ل�شياق، بل و�لتي جاءت  تقترن بها في هذ� 
قبلها من حيث �لترتيب، وذلك دليل �أهّمية. 
فتعّدد معاني كلمة "�شعر" ُيثير �المتعا�س. 
�إن����ه����ا، ح�����ش��ب هنري  ����ش���يء غ���ي���ر م���ع���ق���ول، 
�أو  خم�شة  تعني  �أ�شبحت  م��ث��ً�،  مي�شونيك 
�إنه  و�ح����د.  �آٍن  ف��ي  مختلفة  �أ���ش��ي��اء  ع�����ش��رة 
تنافر �أ�شو�ت ال ُيحتَمل. ثمة طبعاً �لمعرفة 
�ل�شعر  تاريخ  �أي  لل�شعر كذخيرة،  �لتاريخية 
في  �لق�شيدة  م�شكلة  ل��ك��ن  ث��ق��اف��ة.  ك���ّل  ف��ي 
عن  �متناعها  ���ش��رورة  في  هي  كتابتها  ط��ور 
�إن تفعل  "الأنها ما  �ل�شعر،  �إلى تاريخ  �لنظر 
ذلك حتى تتحّول �إلى ف�ع�ل ولٍع بال�شعر يقود 

حتماً �إلى تكر�ر �ل�شعر �لذي �شبق وُكتب".
في هذ� �ل�شياق يرى مي�شونيك �أن للق�شيدة 
�ن: �ل�شعر نف�شه، بمعنى �شعر �لما�شي،  عدوَّ
وكثرة  ل��ّل��غ��ة،  م��ف��ه��وم��ه��ا  ب�شبب  و�ل��ف��ل�����ش��ف��ة 
�ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��م��ف��ه��وم وت���ط���ّوره. و�أ����ش���و�أ ما 
يمكن �أن يحدث للق�شيدة هو ربط م�شيرها، 
و�أكثر  بل  عنها،  بعيدة  بمفاهيم  ووج��وده��ا، 
ت�����ش��ّب��ث��اً ب��ال��م��ا���ش��ي م��ن��ه��ا، الأن��ه��ا ت��د�ف��ع عن 
�لخال�س،  �لحا�شر  وعن  �لخال�س،  �لما�شي 
�أو  م��ا���ٍس  ع��ن  ال  �لخال�س،  �لم�شتقبل  وع��ن 

م�شتقبل ممّوه في �لحا�شر. 
في  ونكتب  �لق�شيدة،  �شر�خ  في  ن�شرخ  �إننا 
كلماتها. وحتى �إن حاولنا �لعك�س فاإن �لكلمات 
تتم�ّشك باأدغال لغة �لق�شيدة. وبذلك فنحن 
ال نحتاج �إلى كثير من �لكلمات للتدليل على 
ونحن  �لق�شيدة  عن  نتحّدث  كيف  موقفنا. 
ال  ر�ي  ليونيل  �لفرن�شي  �ل�شاعر  يقول  كما 
�إن كتابة  �نتهت.  ب��د�أت وال كيف  نعرف كيف 
مقاربة  ط��ري��ق؛  ب��ل  �أث����ر�ً  لي�شت  �ل��ق�����ش��ي��دة 

و�شوؤ�ل.
لقد ��شطر �ل�شاعر �إلى �لحديث عن �ل�شعر 
و�لهوّيات �لممكنة. وها قد �شرع في �لحديث 
و�لمترجم  �لباحث  �لد�خلية:  هوّياته  رفقة 
و�ل�شحافي وعا�شق �لرو�ية �لكبير. لقد بد�أ 
يختلف  و�حد  كّل  �أربعة.  �إلى  و�نتهى  و�ح��د�ً 
ع��ن �الآخ����ر. �إن��ه��ا ه��وّي��ة م��رّك��ب��ة. ذل��ك الأني 

�ل�شخ�شية.  �ن��ق�����ش��ام  ي��ه��وى  ال  �أن��ان��ي��اً  ل�شت 
فكلما كّنا فرد�ً كلما كّنا جمعاً.

�أعترف �أنني �أجهل تماماً ما �أقوم به، وبذلك 
ف��اأن��ا ���ش��اع��ر. و�أف��ّك��ر ف��ي م��ا �أج��ه��ل��ه، وبذلك 
�إدر�ك  �أحاول  �أنني  فاأنا مترجم وباحث. كما 
به  يقوم  م��ا  ب��ل  �الأدب  يقوله  م��ا  فقط  لي�س 
�أي�����ش��اً، ول��ي�����س ف��ق��ط م��ا ي��ف��ّك��ر ف��ي��ه، ولذلك 
ف��اأن��ا ق��ارئ مدمن على �ل��رو�ي��ة، ورّب��م��ا بعد 
�أي�شاً.  رو�ئي  �أنني  �شتعرفون  �شنَتين  �أو  �شنة 
هوؤالء �الأربعة يحاولون �إيجاد �أ�شئلة ُتخفيها 
�لق�شايا �لمزّيفة. �إنها �لف�شيف�شاء �ل�شاحرة 
�لتي وحدها �لكفيلة بالق�شاء على �الغتر�ب. 
�لكفيلة وحدها بتقديم مغامرة �الإن�شان مع 

ذ�ته ومع �لمجتمع و�لعالم.
يرى �ل�شاعر �أن �لهوية هي حفظ للنظام. هي 
�أن يفعل؟  �ل�شعر  دفاع عنه. لكن ماذ� بو�شع 
و�لق�شيدة  �ل�شعر.  �إال  يخلق  ال  �ل�شعر  �إن 
�للغة  بين  �لعليا  "�لوحدة  هي  كّله  ذلك  في 

و�لحياة" )مي�شونيك(. هي محاولة لخو�س 
�لذي  �لتقليد  من  و�لتحّرر  �لحّرية  تجربة 
�ل�شعر  يخلق  من  هي  �لق�شيدة  بنا.  يحيط 
ول��ي�����ش��ت م��ج��ّرد ك��ائ��ن ���ش��ي��م��والك��ري. �إن ما 
�الختر�ق  ه���ذ�  �لتقليد،  ه��و  �ل��ه��وّي��ة  يخنق 
�لفكر،  في  �لتقليد  يدّمرنا.  �ل��ذي  �لثقافي 
�ل�شيا�شة، في  ف��ي  �الأخ�����ق،  ف��ي  �ل��ف��ّن،  ف��ي 
�ليوم نعي�س تجربة تقليد  �لدين، وها نحن 
�شاخر�ً  يكون  �أن  لل�شاعر من  بّد  �هلل. هنا ال 

بكل معاني �لكلمة.
هوّيته.  مظاهر  م��ن  مظهر  �ل�شعر  ترجمة 

ب�ن�شو  م��وري�����س  ت��ح��ّدث  �ل�شياق  ه��ذ�  وف��ي 
�لهوّية  ��شتثناء  �الأ���ش��ل��ي.  �لعمل  ه��وّي��ة  ع��ن 
في  �أو  �الأم���ام  في  تقع  ال  �ل�شعر  ترجمة  في 
�ل��خ��ل��ف، ب��ل م��وط��ن��ه��ا ه��و ف��ي �ل��ت��خ��وم بين 
وهوّية  �لل�شاني.  �نتقالها  وب��ي��ن  �لق�شيدة 
فيرهي�شن:  فيرناند  بح�شب  �ل�شعري  �لعمل 
يبقى  �أن  �ل��ط��رق  ب��ك��ل  ي�شتطيع  ال  م�����ش��در 
�لق�شيدة  �إن  �إذ  �لمطلق.  ره��ن  ذ�ت���ه،  ره��ن 
ف���ي و�شعية  ل��ل��ت��رج��م��ة ه���ي  �ل���ت���ي خ�����ش��ع��ت 
�لكتاب  ���ش��ب��ات  م���ن  �ل�������ش��ت��ق��ر�ر، خ���ارج���ة 

�ل�شعري.
قد  نكون  و�لهوّية  �ل�شعر  في  بتفكيرنا  �إننا 
�أننا  �أهمها  كثيرة،  ف�شائل  درج  على  خطونا 
خل�شنا �ل�شعر من �لمعنى �لعاطفي �ل�شائع. 
ومن �لمعنى �لقامو�شي �لذي يختزل �ل�شعر 
�أن  علينا  �لبيت".  �شناعة  "فّن  م��ج��ّرد  ف��ي 
نكّف عن و�شع �ل�شعر في مقابل �لنثر. وهذ� 
نن�شت  �أن  علينا  الأن  ز�ئ��ف��ة،  مع�شلة  �أي�����ش��اً 

�ل��ت��ي تحياها  �ل�����ش��ّري��ة  �ل��ح��ي��اة  �إل����ى  ج���ي���د�ً 
بع�شها  ت���دّم���ر  ال  �ل��ت��ي  �الأدب���ي���ة  �الأج���ن���ا����س 
درجة  ع��ن  بينها  م��ا  ف��ي  تبحث  ب��ل  �لبع�س، 
وتبادل  �ل�شر�ع  وما  �إلهّية.  تكون  تكاد  كمال 

�لمو�قع بينها �شوى �أزمة عابرة.
كّلما قد�شنا �لق�شيدة و�لهوّية َقلَّْت معرفتنا 
ب��م��ا ن��ق��ول. ه��ل و���ش��ل��ن��ا �إل����ى �ل��ل��ح��ظ��ة �لتي 
في  ي��ق��ف  �ل�����ش��ع��ر  �إن  ف��ي��ه��ا  ن��ق��ول  �أن  ينبغي 
لي�شت جن�شاً  �لهوّية  �أن  رغم  �لهوّية.  مقابل 
لن�شاط  �ختبار  �لهوّية  قاتلة.  �لهوّية  �أدبياً. 

�لق�شيدة.

محمود عبد الغني

خو�ن ميرو �أي�شاً.

عمل لليابانية جيهارو �شيوتا )مو�ليد 1972( .
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يحدث  ����ش���يء  ك����ّل  دع 
و�لفزع �ل��ج��م��ال  ل��ك: 
ريلكه

ال �شيء يحدث لي
�أتثاءب، �أو �أتقّدم في �ل�شن

هذ� كّل ما يحدث 

�شّيد�ت  �شبع  �أرق�س مع  ليلة  كّل 
عر�يا

قدمان غير كافيَتين  
منهن،  و�ح��������دة  م����ع  ل���ل���رق�������س 

�الأجمل على �الإط�ق 
�شتة  ع��رف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  ���ش��اه��ي��ن��از، 

�أ�شهر 
وما زلت ، منذ 15 عاماً، �أجتّرها 

كال�شجرة �لحّب
كال�شجرة .  

و�أنت 
لقد �أحببتِك و�أحببِتني     

ولكن �لرق�س يحتاج �إلى �شاَقين 
قادرَتين على �رتجاله 

ول�شنا �أحر�ر�ً، لنمدح �لطائر
مع ذلك �رق�شي

كّل ما �أردت
�ل�شيء �لوحيد 

�أن �أرق�س معك  
�أن �أعرف من �أكون

�أرجوك �رق�شي.

لم �أعد �أرق�س
منذ �آلمني ظهري، منذ عاَمين

لم �أكن �أرق�س �أ�شً�
ولكني كنت �أ�شتطيع �إذ� �أردت 

�أعني �أنني �أتجاهل �لرق�شة �الآن
و�أكون �لر�ق�س

د�خلي يحّركه  �لج�شد في  �أترك 
�لهو�ء 

يفرد رجلَيه
ويغم�س �لعيَنين 

يبد�أ �لتخّفف مّني ومنكم 
ثم ي�شرع في �لطير�ن 

ال يحتاج غير معونة ذكرياته
لي�س بحاجة �شوى �إلى وجهه 

لي�شعد 
�شاأرق�س مع �ل�شّيد�ت 

لطالما رق�شُت معهن على حدة 
�شنرق�س معاً

حيث يقفن �شّفاً و�حد�ً
في �نتظار �لدور 

فاأنا  �ل��م��ع��دن��ي،  ب���ع���ّك���ازك  �أن�����ت، 
�أعرف كم �أنت بحاجة �إلى �لحظ

ه�����ات م���ع���ك ج���م���ال���ك، ه�����ات كّل 
عثر�تك  

ليَديها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ّي��دة  ب��ج��ان��ب��ك 
�شهوة �إم�شاك �لمطر
و�الأخرى، �أم مريم  

ل��ق��د ����ش��ت��درج��ت �أع�����ش��اءه��ا �إلى 
�ل�شرفة، �شبع �شنو�ت  

��شتدرجت �أرد�فها �لمتكّلفة 
�أي�شاً،  ج��م��ي���ت  ب���ن���ات،  و�أرب������ع 

ُيجّففن عرقي 
و�أنا وما علق بي من �لم�شّر�ت

هناك مثل �شجرة �لتوت
�أقترب من �لجّنة 

في كّل رق�شة 

�لهو�ج�س 
و�أمر��س �لتعا�شة �الأخرى

�أو  ي��ت��رك قبلة  �ل���ذي ال  �ل��ف��ر�ق 
معجزة تكتمل

في  �لمكّومة  وم�ب�شنا  �الأرو�ح 
�أحد �الأركان

�لطريقة �لتي ينمو بها �لع�شب
مكّررة

هذه �لق�شيدة
كّلنا نكّرر ما قيل من قبل 

لكننا في �لرق�س ال نقول �شيئاً
نترك كّل �شيء يحدث لنا 

�لجمال و�لفزع  

�شاأرق�س مع �لبنات
عند  �أو  �لفّظة،  �لمدينة  في  هنا 

�لبحر
�شرن �أّمهات 

ولكن قلبي �لطفل ما ز�ل �أحمق

�أفتقد �شاهيناز
�شدرها �لذي كانت تقول به كل 
�شيء، حتى �الأ�شياء �لتافهة �لتي 

تده�شها 
�لتي  �لبي�شاء  �ل��ط��رّي��ة  ركبتها 

نّومتني عليها 

�لو�شع و�قفين 
و�لبحر يثرثر من تحتنا

هذه  في  ن�شتر�شل  �أن  تمنيت  كم 
�لوقفة 

حتى لو �أ�شابني غ�شروف
�شاهيناز ت�شتاأهل 

في  تمنيت  م��ا  ن��ف��ذ  وق���د  و�الآن، 
�لظهر

لم تعد �شاهيناز تحدث 

�شنرق�س بطريقة مختلفة 
�أن تترك كّل و�حدة منكن �أ�شغال 

�لبيت، كلما تذّكرتها
�الأق������ّل في  ع��ل��ى  ت���ت���ذّك���رن���ي،  �أن 

�لنوم 
�أن تحلم بي 

�لرق�شة  �إل������ى  م���ع���ي  ت�����ش��ل  �أن 
�لمت�شّنجة.

هل �أنت بخير يا �إينا�س 
�لذي  �شعرك  �لطويلة،  قامتك 

�أرهقته �لمكو�ة 
�ل��ف�����ش��ول �ل�����ذي ت��خ��ف��ي��ن��ه بين 
مثل  �لو�قفة  و�أ�شابعي  فخَذيك 

خفر �ل�شو�حل 
عن  بحثنا  �لم�شتعملة،  �ل�شّيارة 
ماأوى نعمل فيه ما ُخلقنا الأجله 

�لدفء 

�رق�شي
يعمله  ق���ل���ب���ي  ك�����ان  م����ا  �ع���م���ل���ي 

قديماً
�رق�شي

�ألم نكن �أ�شدقاء   

كم مّرة �شحوت من نومي
يحدث  �لتي  �لطريقة  في  �أف��ّك��ر 

بها �لفر�ق
�أو لماذ� لم يعد يحدث لي �شيء

�شوى �أنني �أبتعد �أكثر  
ال �شيء يدفعني �إلى �لم�شي في 

�لعي�س 
�شوى تدفئة �لفر��س لحبيباتي 

ليعود، بعد لحظة، �أبرد مما كان 

�ل���ق���ب����ت �ل���ت���ي �ّدخ����رت����ه����ا في 
�لما�شي لم تعد ت�شعفني

عندما توؤلمني �لكاآبة 

�أقول لنف�شي، بَجَي�شان �أقل:
تذّكر �لحّب ال �لمحبوب

بداًل من �لكلمات، �شع قبلة على 
جبين �ل�شّيدة

بطرف  �لعالق  �ل�شوؤ�ل  من  ب��داًل 
ل�شانك عن غ�شاء �لبكارة

كن �شقيقها �الأ�شغر 
كن �أنت �ل�شوؤ�ل 

:
حيث  �لعّكاز  �أر�ق���ب  جديد  وم��ن 

تم�شكه ب�شغف
كاأنه طفل نائم، �أو حبيب مفتقد

من  غ�������رت  �إذ�  ي���ف���ه���م���ن���ي  م�����ن 
�لعّكاز! 

�شوى  ب��ي��ن��ن��ا  ي����ح����دث  �����ش����يء  ال 
�لكلمات، �أنا و�أنت

ك��ي��ف ي��م��ك��ن ل���ل���ر�ع���ي، م���ن غير 
�شياهه،  

تخمين �لرياح 

في  بالندوب  �لبنت  مع  �شاأرق�س 
�لوجه

لم �أكن �أعرف �أنها وحيدة  
�شدى فتاة من حرب قديمة 

ر�شا�شة  ك��ان��ت  نف�شها  ح��ي��ات��ه��ا 
فارغة    

�لق�شيرة،  قامتها  م��ع  �شاأرق�س 
لونها �لخمري، رق�شة �لفر�ق

�أثني رقبتي
�أحاول تقبيلها فاأخد�س �ل�شفَتين

نت�شاجر كاأننا في ذروة �لرق�س
نقطة  �الأرد�ف،  ع���ل���ى  �أخ����ب����ط 

�ل�شعف، �أ�شّمهما
ثم �أغلق �لباب  

عائد�ً �إلى نف�شي
�أرق�س مع �مر�أتي �شبع مّر�ت

�مر�أتي �لجميلة  
بكّل �أع�شائي، بع�شاة فى يدي

لم  �إن  ��شتطعت،  �إذ�  م��ّر�ت،  �شبع 
تخّني �لذ�كرة

لكننا  �لمطر،  ينزل  م��ّر�ت،  �شبع 
ال نحدث

ك�����ّل م����ا ك�����ان ُي��ب��ه��ج��ن��ا ل����م يعد 
يحدث

ال �شيء يحدث �الآن
ال �شيء.

البهاء ح�سين

باال�شتعانة باهلل و�ال�شتهد�ء �إّياه و�لتوّكل عليه، يفتتح 
�لر�شائل في مديح  �أقدم  �إحدى  �أبو عثمان �لجاحظ 
"�للو�ط" و�لمفاخرة به. ر�شالته �لمعنونة "مفاخرة 
وعابثة  طريفة  �ل��ع��رب��ي(  �النت�شار  )د�ر  و�لغلمان"  �ل��ج��و�ري 
باأقو�ل  �لمو�شوع  هذ�  مثل  لتناوله  بالتبرير  �بتد�أها  وجريئة 
�أهل �لعلم و�ل�شلطة، فنقل عن �أبي �لدرد�ء قوله: "�إني الأ�شتجمُّ 
ما  �ل��ح��ق  م��ن  عليها  �أح��م��ل  �أن  مخافة  �ل��ب��اط��ل  ببع�س  نف�شي 
عبي قوله: "�إن �لقلوب تمّل كما تمّل �الأبد�ن،  ُيمّلها". وعن �ل�شِّ
�أن�شده عبد�هلل  فابتغو� لها طر�ئف �لحكمة". بل �إنه ينقل بيتاً 
"وهنَّ  فيه:  يقول  ُمحرم  وه��و  �لحر�م  �لم�شجد  في  عّبا�س  بن 
�إن ت�شدق �لطيُر ننْك لمي�شا"! و�أكثر من  يم�شين بنا همي�شا/ 
ذلك قول علّي بن �أبي طالب حين دخل على بع�س �أهل �لب�شرة، 
ولم يكن في َح�َشبه بذ�ك، فقال: من في هذه �لبيوت؟ فقالو�: 
عقائل من عقائل �لعرب. فقال: "َمن َيُطْل �أيُر �أبيه ينتطْق به".
كانو�  �ل�شالحين  �أن بع�س  �لجاحظ  ي��روي  وزي��ادًة في حججه 
يقولون في دعائهم: "�للهم قوِّ ذكري على نكاح ما �أحللَت لي".

ال يق�شد �لجاحظ - كما يوؤّكد - �لردَّ على َمن �أنكر هذه �الأمور، 
�أحدهما  و�حتجاج  و�ل�شيف،  �ل�شتاء  �خت�شام  ذكرنا  لما  "ولكّنا 
ذلك،  بمثل  و�ل�����ش��اأن  �لمعز  �شاحب  و�ح��ت��ج��اج  �شاحبه،  على 
نقل  ما  وذكرنا  و�لزناة،  �ل�طة  بين  ما جرى  نذكر  �أن  �أحببنا 
ال �الآث��ار وروْت��ه �ل��رو�ة، من �الأ�شعار و�الأمثال، و�إن كان في  ُحمَّ
�شدر  ف��ي  لمذهبنا  �لحّجة  ن��ق��ّدم  �أن  ف��اأردن��ا  �ل��ب��ط��االت،  بع�س 

كتابنا هذ�".
ينقل �لجاحظ عن �شاحب �لغلمان قوله: �إن من ف�شل �لغ�م 
على �لجارية �أن �لجارية �إذ� ُو�شفت بكمال �لُح�شن قيل: كاأنها 

غ�م، وَو�شيفة غ�مّية.
قال �ل�شاعر ي�شف جارية:

�ل�ة �ل�ل�ع�وِب ل�ها ق�ّد �لغ��م وع�ار�ش�اه        وتفت�ي�ر �ل�م�ب�تَّ
وقال و�لبة بن �لُحباب:

ومي�ر�ثّيٍة تم�ش�ي �خ�تي�ااًل        من �لتكريه قاتلة �لك�ِم
ر بالغ�ِم لها زّي �لغ�م ولم �أِق�ْشها       �إل���ي�ه، ول�م �أُق�شِّ

�لقر�آن:  �إل����ى  ي�����ش��ل  �أن  �إل����ى  ����ش��ت�����ش��ه��اد�ت��ه  �ل��ج��اح��ظ  وي��ت��اب��ع 
عليهم  {وَيُطوُف  وجّل:  عّز  �هلل  قول  �ل�شاعر  قول  "و�أكثر من 
غ��ل��م��اٌن ل��ه��م ك��اأن��ه��م ل���وؤل���وؤٌ م��ك��ن��ون}، وق����ال ت���ب���ارك وتعالى: 
و�أباريق}". ب����اأك����و�ب  م���خ���ّل���دون،  ول�������د�ٌن  ع��ل��ي��ه��م  {ي���ط���وف 

 

تقوم ر�شالة �لجاحظ هذه على ما ي�شبه �لمناظرة بين �شاحب 
ماآثر  ب��ت��ع��د�د  ي��ق��وم  منهما  ف��ك��ّل  �ل���ج���و�ري،  و���ش��اح��ب  �لغلمان 
�لجّنة  يدخل  ال  �أح��د�ً  "�إن  �لغلمان:  �شاحب  يقول  "حزبه". 
�ل��ج��ّن��ة يدخلونها  �أه���ل  "�إن  �ل��ح��دي��ث:  ف��ي  �أم����رد، كما ج��اء  �إال 
ُجْرد�ً مكّحلين". و�لن�شاء �إلى �لُمرد �أميل، وله �أ�شهى، كما قال 
وقد  �ل�شباب  َف��َق��َد  �م���ر�أً/  يو��شلن  ال  �لغو�ني  و�أرى  �الأع�شى: 

لن �الأمرد�". ي�شِ
ويردُّ على ذلك �شاحب �لجو�ري بالقول:

�لن�شاء  �إل���ّي  "ُحبَّبت  �ل��ر���ش��ول:  ع��ن  ج��اء  ق��د  �لحديث  "فاإن 
للغلمان  ي���اأِت  ول��م  �ل�ش�ة".  ف��ي  ة عيني  ُق���رَّ ��ي��ب، وج��ع��ل  و�ل��طِّ
�ل�ش�م،  �الأنبياُء عليهم  بالن�شاء  ُفتَن  وقد  �لف�شيلة.  مثل هذه 

منهم د�ود ويو�شف...".
نظيره  �لغلمان  �شاحب  ُي��ع��ّي��ر  م��ث��ً�،  �ل��زن��ى  "مناظرة"  وف��ي 
�إال  �أن �لزنى ال يكون  �إال  �لن�شاء  "لو لم يكن من بلّية  بالقول: 
بهّن"، فيرّد عليه �شاحب �لجو�ري: "ما جعل �هلل من �لحّد على 
بن  علي  ُروي عن  وق��د  مثله.  �للوطّي  على  ما جعل  �إال  �لز�ني 
�شاً على  ، فاأُ�شِعد �لمئذنة ثّم ُرمي منكِّ �أبي طالب �أنه �أُتي بُلوطيٍّ
ث عن �أبي بكر  ر�أ�شه، وقال: "هكذ� ُيرمى به في نار جهّنم". وُحدِّ
�أن  �أنه �أُتي بلوطّي فعرقب عليه حائطاً. وحديث �أبي بكر �أي�شاً 

خالد بن �لوليد كتب �إليه في قوٍم الطو� فاأمر باإحر�قهم...".
و�لغ�م  �لجارية  بين  �لمفا�ش�ت  ه��ذه  ف��ي  م��ا  �أط���رف  وم��ن 
�أكثر و�أطول  "... �ال�شتمتاع بالجارية  قول �شاحب �لجو�ري: 
�أربعون عاماً، ولي�س تجد  �لتمّتع بها  �أقّل ما يكون  مّدة؛ الأنه 
�أردت  �إال وجدته في �لجارية و�أ�شعافه. فاإن  في �لغ�م معنًى 
�لتفخيذ فاأرد�ف وثيرة، و�أعجاز بارزة ال تجدها عند �لغ�م. 
�لغ�م.  في  معدوم  وذل��ك  �لنو�هد،  فالثديُّ  �لعناق  �أردت  و�إن 
و�إن �أردت طيب �لماأتى فناهيك، وال تجد ذلك عند �لغ�م. فاإن 
ر كّل  فا�شة و�لقذر ما ُيكدِّ �أتوه في محا�ّشه حدث هناك من �لطَّ

عي�س وُينغِّ�س كّل لّذة".

كمال المهتار

م����دف����اأت����ي ق�������رب  ق�����ّط�����اً  �أج����ل���������س  �الآن 
محبرتي �ل��ب��ح��ر  ال  غ��ي��م��ة،  ري�����ش��ت��ي  ال 
فاأده�شني ن��ف�����ش��ي  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ي  �أق���������سُّ 
ك������اأن������ن������ي م���������ش����ت����ع����اٌر م�������ن م���خ���ّي���ل���ت���ي

�شبّياً لم يطاأ قلقاً بعُد
على  ط��ف��ول��ت��ه  �أرخ�������ى 

كتَفيه
وم�شى ينتبذ في �لماء 

مكاناً ق�شّياً
ر�أى  �أن  و���������ش��������دف 
ت�شتحّم  �ل���ف�������ش���ح���ى 
ع�������اري�������ًة ت����ح����ت ����ش���وء 

�لقمر
فينفر  �ل���ن���ث���ر  ت����ف����رك 

كالنهد
�شعر  بالمو�شى  وتحلق 

�لقافية
فاأغمي عليه

�أ�شابه م�سٌّ
�شبهاً  ب��ات  يكنه  ل��م  م��ا 

له
�أنا هو

وما بيننا حجاٌب ُي�شّمى 
�للغة 

وبرزخ ُي�شّمى �الألم
قديمان و�لملح ُمحَدث 

بيننا
�شريكان ال و�حد لهما

يدرِّب  كال�شجر  �أحدنا 
�لمطر 

على �لع�شيان 
يدّرب  كالمطر  و�الآخ��ر 

�ل�شجر
على �ل�شقوط �لحّر.

I
ذلك  ف���ي  �أت���م�������ّش���ى  �أْن  �أح������بُّ 

�ل�شارع
ممّر:  �إن���ه  ���ش��ارع��اً.  لي�س  �إن���ه 

�أحّب �أن
�أتم�ّشى في ذلك �لممّر.

هو لي�س ممّر�ً. �إنه زقاق...
ذلك  ف���ي  ���ى  �أت���م�������شّ �أن  �أح������ّب 

�لزقاق.
هو لي�س زقاقاً، وال ممّر�ً، وال 

�شارعاً
�إنه خطاأ...

لي�س خطاأ معمارياً �أو تنظيمياً 
�أو عابر�ً

بل خطاأ في �لُقربى و�لمو�ريث 
و�لحّق

مير�ث �أخت من �أر�س �أبيها
لم يقبل �الأخوة �أن تطالب به 
فتركوه لها على هذ� �لنحو...

�شارعاً  لي�س  �ل��ن��ح��و...  وه���ذ� 
وال ممّر�ً وال زقاقاً

�إنه خطاأ، و�أنا �أحّب �أن �أتم�ّشى 
فيه

عليه،  �ل�شبابيك  كثرة  من  ال 
عرفُت ذلك

�لتي  �لح�شائ�س  كثرة  من  بل 
تنبت على �لجدر�ن.

II
ور�أي��������ُت ن��ف�����ش��ي ُم�����ش��اق��اً �إل���ى 
م�شنقتان  �الإع�������د�م:  ��ة  م��ن�����شّ
معّلقتان لي، و�أقر�أهما: ماما. 

م�شنقتان...
ي��ه��ت��ُف بقتلي  �ل��ج��م��ي��ع  وك����ان 
�أحد.  �لرحمة من  �أطلب  ولم 
ور�أي���������ُت ن��ف�����ش��ي ت���ل���م���ي���ذ�ً في 
�لكلمات  يحاول  �الأول  �ل�شّف 
كي  كتابتها،  وي��ع��ي��ُد  �الأول�����ى، 
�أجمل،  "ماما"  على  يح�شل 
ف���ي���ح�������ش���َل ع����ل����ى �ل���ع����م���ة 
في  �الأّول  وي���ك���وَن  �الأث����ي����رة، 
�شّفه... لكنه ي�شتمرُّ في غّيه، 

طو�ل �لعمر، كابن عاق!
 بماذ� تدعو لي �أّمَي �الآن، حّتى 
�ل�شور في  �آالف هذي  تنهمَر 

ر�أ�شي، كالنيازك، فاأ�شحو...
�أ������ش�����ح�����و... ل����ك����ّن �ل���������ش����وؤ�ل 
فمي،  ف��ي  �ل��ح��ام�����س  كاللبن 
�أ�ش�عي:  ي��ن��ط��ح  ك��ال��ت��ي�����س 
ولم  �شيء  بّكل  �هتممُت  لماذ� 
�أ�شمع  �أن����ج����و؟!  ك��ي��ف  �أت���ع���ّل���م 
�ل�شرير  ف���ي  ����ش��ت��ي���  ����ش���وت 
�لمجاورة  �ل�����ش��ّق��ة  م��ن  ي��اأت��ي 
كهدير �الأزهار. ب�شرفي �إذ� لم 

تترك هذه �لعكروتة �شديقها 
�شعري  ����ش���اأ����ش���ب���غ  �ل���م���خ���ّن���ث 
�لغد،  ���ش��ب��اح  م��ن��ذ  بالفو�شيا 
و����ش���وف �أط���ل���ب �ل��رح��م��ة من 
�أريد  فاأنا  كّل حلم،  في  قاتليَّ 
�أ�شّحح  �لحياة كي  مزيد�ً من 

�أخطائي!

III
�أبي لم يفرْح بي حين ُولدُت

�شورٌة  لي  لي�س  لماذ�  و�إال... 
في �لمهد

�أمي كذلك...
لي  ُت����ِط����ْل  ل���م  ل���م���اذ�  و�إال... 

�شعري كالبنات

�أّم������ي �ل���ت���ي ح��ب��ل��ْت ب����ي، ولم 
َتَت�َشْهَون...

وحمٌة  لي  لي�س  لماذ�  و�إال... 
في �لكتف، �أو على �ل�شدر

على  �أو  �لجبين،  في  لطلبُتها 
�لخّد، لو��شتطعُت

وث���م���رة ���ش��ّب��ار ل���و ُخ���ّي���رُت �أن 
تكون

�لتفكير،  �أثناء  عليها  والتكاأُت 
�أو �أَْخِذ �ل�شورة...

في طفولتي، �أ�شابتني �لعين
�الأزرُق،  �ل��خ��رُز  يحِمني  ول���م 

وال �لحجاب
�أكثُر من مّرة �أ�شابتني �لعين

ولم تعلم �أّمي
�ل��غ��رب��اء - وح��ده��م - من  �أن 

فرح بي!

IV
�إذ� ما ُخيِّرُت �أن �أكون طائر�ً

ف�شوف �أختار - ب� �شّك - �أن 
�أكون برّياً...

�أحبُّ �أن �أكون �شنونو:
�أريُد �أن �أْعبَر �لعالم.

/
.
.
/

�الأ�شوُد،  �ل�شغيُر،  �ل�شنونو  �أنا 
�ل�����م����ُع، �ل���ح���زي���ُن، �ل����ن����ادُم، 

�لنادم...
�أتح�ّشُر طو�ل �لوقت

الأنني لم �أختْر �أن �أكون طير�ً 
وطنياً �شميناً،

قليَل �لذكاء
باأقّل  �الأطفاُل  ي�شطادني  كي 

حيلة ممكنة
باأدنى دودٍة �إلى �الأر�س.

طارق عبد الواحد
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�لمطرود  ظّله  �ل�شاعر  ي�شتدعي  �لمنفى  ظ��ّل  ف��ي 
�الأمكنة،  غ��و�ي��ة  ف��ي  �الأث��ي��رة  لعبته  معه  ليمار�س 
ي�����ش��ت��دع��ي م��ن خ���ل��ه وج����ده ورم�����وزه ل��ي��و�ج��ه ما 
تمنحه  ت�شّفه،  �لكتابة  �أن  له  يزعم  �لمنفى،  ه��ذ�  في  يهّدده 
ال  �لكتابة  تلك  �لبيا�س.  عن  �لكا�شف  و�شفة  �ل��ر�ئ��ي،  �شفة 
�أعباء  تعدو، رغم كّل �شجيجها، �شوى محاولة للتخّفف من 

هذه �لهو�ج�س �لتي ت�حقه.
�لمجال  مف�شحاً  و�ل�����ش��ّري��ة،  �لعميقة  رغبته  يكتب  �ل�شاعر 
الأناه �لرمزية لتكون �لباعث على ��شتكناه هذه �لرغبة �لتي 
�ل�شغيرة  �لتفا�شيل  �لد�خل، ت�م�س   �إلى  تتر�جع  ما  كثير�ً 
��شتعادة  �شيخوخته،  �لج�شد،  حر��شف  و�لمتوّهجة،  �لخبيئة 

ما ير�ه �لغائب.
�لعر�قي  لل�شاعر  �لجديدة  �ل�شعرية  �لمجموعة  ق�شائد  في 
)د�ر  غيمَتين"  بين  "رغبة  ��شم  حملت  و�لتي  جنابي  هاتف 
ُيدخله  �لذي  �لهاج�س  وكاأنها  �لكتابة  رغبة  تبدو  �لغاوون(، 
بكل  يحتفي  تجعله  �لتي  �ل��ت��وّت��ر�ت  من  �شل�شلة  في  �ل�شاعر 
لّذته  ��شتعادة  الأنها  بها  يحتفي  و�لقريبة،  �لبعيدة  �أ�شيائه 
�لعالم عبر ما ير�ه،  والنها �شيفر� وعيه �لذي يكتمل به مع 
�لجّو�نية  عو�لمها  ب�شجيج  �ل�شابحة  كينونته  به  ت�شّج  وما 
وما تميل �إليه وهي تحّول روؤيتها �لعميقة �إلى روؤية ب�شرية 

�لح�شور  ي��ك�����ش��ف��ه  م���ا  ب����اأح����و�ل  م�����ش��ب��وب��ة 
�لم�شّلل و�لعياني.

ق�����ش��ائ��د �ل��م��ج��م��وع��ة ه��ي ق�����ش��ائ��د �ل����ذ�ت، 
�لمتناثرة،  وح��ر����ش��ف��ه  �لج�شد  ت��رث  �ل��ت��ي 

ت��ت��ح��ّدث ع��ّم��ا ت�����ر�ه، وم���ا ت��ه��ج�����س ب���ه، وما 
�إلى نزوع  �أن يّت�شل بها، وهي ال تنحو  يمكن 
و��شطياد  �ل���روؤي���ا،  ه���ذه  ال���ش��ت��غ��و�ر  ���ش��وف��ّي 

�أو  ح�شورها  �أن  تجد  ما  بقدر  �لهاج�س،  ه��ذ� 
بوحها هو بمثابة �لت�شريح �ل�شادم عن �إماطة 
�ل�شاعر لكّل ما يحوطه من �أقنعة كانت ت�شّلله 

�ال�شتعاري  �للغوي  ح�شوره  وتمنح  �لمنفى،  في 
قّوة مخادعة ال وجود لها  �إاّل عبر �جتر�ح �لمزيد 

من �ال�شتعار�ت و�لروؤى.
يقول هاتف جنابي:

�لج�شد ذلك  من  �أرْث  "لم 
غيَر حر��شفه �لمتناثرة

ويَدين كمكن�شة في عا�شفة
و�شفَتين ل�شهقٍة منطفئة

لم �أرْث �شباَك �لخديعة
�شاأن �لعناكب

وال حّتى تاأّوهات عاهرة عابرة
وال ر�جمات �لغيب وال ب�شالة �لنمل في مقبرة

كّل �أّنٍة من زفيري
ترتّد مرتطمة

ب�شار�ِت �ل�شماء �لُم�شلِّلة".
ك�شر  يحاول  الأن��ه  بقّوة  قر�ءته  على  يحّر�شنا  جنابي  هاتف 
�إيهامية �لمنفى، وممار�شة �لهجرة �لمعاك�شة �إلى ذ�ته؛ ذ�ته 
�لخفي�س،  �شوتها  عبر  لي�شتعيد  ب��اال���ش��ت��ع��ادة،  �لمفجوعة 
�ألفة،  �الأك��ث��ر  لكنها  �ل�����ش��اّج��ة،  �لقديمة  �أ���ش��و�ت��ه  �ل��م��ه��ّذب، 
�لتي  �لمفارقة  لحظته  �إلى  يتعّرف  وح�شتها،  �أثرها،  يتلّم�س 
وجوهاً  فيها  ي�شتعيد  روؤيا  عبر  �لفادح  بعر�ئه  فيها  ي�شطدم 
ويوميات  و�أمكنة  �لوطني  �لموت  �أنقذته من  و�أ�شماء  غائرة، 
�شهدت �غتيال طفولته، تلك �لتي كنت تتبعه، تغويه، وتت�شّلل 
�إلى غربته �لوجودية بنوع من �لرهاب �للغوي �لذي ُي�شاكنه 
وعذ�باتها  �لهجر�ت  جغر�فيا  في  للحلول  كرعب  وي�شاطره 
�لمكتّظة بحنين  �لمتبلبلة  ولغاتها  �لمغ�شو�شة  و�طمئناناتها 

يت�شّلل عبر �شقوق ما ير�ه وما يكتبه. 
رمزية �لبيا�س تبدو �أكثر ح�شور�ً في ن�شيجه �ل�شعري، لي�س 
�لفر�غ،  على  �لباعث  �لغام�س  �للون  �أو  �الأ�شفى،  �للون  الأنه 
و�إنما الأنه �لمعادل �لوجودي لتاريخ طويل من �ل�شو�د �لذي 

ن�شيد  ولعّل  و�شياطينه.  جّنياته  �أر���س  �إلى  به  و�ألقى  ��شتلبه 
�لذي  �ل�شخ�شي،  ن�شيده  �شيفر�  �الآخ���ر  ه��و  يحمل  َب��َر�ب��رت��ه 
�ل��م�����ش��اب بفوبيا  �ل��م��ن��ف��ي،  �ل��غ��ائ��ب،  ي���ر�ه  م��ا  رم��زي��ة  يتمّثل 
عبر  لها،  ي�شّكل  و�لتي  يرحلون،  ال  �لذين  �لبر�برة  �الأع��د�ء، 
توليف م�شرحي، م�شاهَد تج�ّشد در�ما لعنة �غتر�به �لوجودي 

و�لروحي:
�لفقد�ن ِ  مملكة  "في 

ومنفى �لنور �لثمل ِ
خلَف �إ�شار�ٍت �أو كلماٍت ت�شعى 

�أْن ُتم�شك بالريح �لمنفلتة
بالن�شر �ل�شاحك خلف �شباب �لو�دي

�أْن تفتَح �آفاَق �لمعنى �لمتناثر في تابوت �لحدقة
ما �لعتمة �إال �شوء م�شتتر في جبروت �لغيب 

ما �لعتمة �إال طمي يتقادُم في مرمدة �لنور.
حجر يطرق باَب �لروؤيا   

نظٌر ماأ�شور بال�شدفة.
�أ�أنا �لماأ�شور �أم �لنظرة؟".

�لموغلة في  �شو�هده  �ل�شاعر  فيه  يتعّقب  �لذي  �لنزوع  بهذ� 
يعي�شه  ما  مع  �لتماهي  �إل��ى  �لكتابة  تنحو  �لبعيدة،  �الأمكنة 
فيها،  للبر�ءة"  "معمار  ال  �غ��ت��ر�ب��ات  م��ن  جنابي 
وال  �لمرّوع  �شمتها  من  �للغة  تنقذه  ال  �غتر�بات 
ي�شتعيدها  �لتي  باالأمكنة  �إاّل  �ال�شتعانة   له  تبّرر 
ب�����ش��ر�ه��ة، ل��ك��ن��ه��ا ت��ح��ّر���ش��ه ع��ل��ى �رت���ك���اب �شهوة 

�لتذّكر:
قالو� و�لجّن،  �لطناطُل  "�شّيعته 

وال �أحٌد يعرف �ليوَم مرقده.
ال �أبي قد ر�أى وجهه،

ال رعاة �لقبور وال �َشْرَبرو�س. 
هكذ�، 

لته �لحياُة لت�شديد فو�تيرها ف�شّ
دفعة و�حدة.

هناك في �لبعيد
بُح �لم�شهُد طق�شاً قانيا ُي�شْ

في �أرخبيل �لذ�كرة
لحا�شر ي�شيُع في مز�بل �لذكرى، 

وموٍت موؤّجل للعدّو و�ل�شديق
حيث �لر�فد�ن

يلح�شان ما تبقى من لعاب �لنهر 
و�أ�شماكه �لنافقة".

�شائع  كوجه  كّر�شه  �ل��ذي  �م��ت��د�ده  منفاه  في  يفقد  �ل�شاعر 
�آخر  �َشلََبه وج��ٌه  ك��ان  �ل��ذي  �لوجه  ه��ذ�  �لمتاهة،  �إل��ى  مغلول 
�لذي  �لقديم  �ل�شيا�شي  للعر�ق  �م��ت��د�د  ه��و  �لغلظة،  �شديد 
مرتبكين،  �شاّجين،  �شاّلين،  تركهم  جّنته،  من  �أوالده  طرد 
"�لن�شق �لمقطوع"  �أ�شقطهم في  �أوطان طارئة،  يبحثون عن 
تلك  �لتو��شل.  و�شهوة  �ل�ش�لة،  جينالوجيا  عنهم  �لمانع 
�ل��ت��ي ت��ح��ّول��ت �إل���ى م�شكلة وج��ودي��ة ك��ّر���ش��ت ط���رد �أك��ث��ر من 
عن  ف�شً�  ع�شو�ئية.  مناٍف  �إل��ى  �ل�شعر�ء  من  �أجيال  ث�ثة 
تكري�س  ف��ي  �أ�شهمت  وتاريخية  نقدية  م�شكلة  تحّولت  �أن��ه��ا 
عزلة �لظو�هر �ل�شعرية، وفر�س �أ�شكال من �لمهيمنات �لتي 
�أرخبي�ت  بين  �لمعا�شر  �لعر�قي  �ل�شعر  جغر�فيا  �شّوهت 
عن  ق�شر�ً  عزلتها  و�ل��ت��ي  �لد�خلية  �ل��ع��زالت  وبين  �لمنافي 
�أ�شا�س  على  �شرطها  توؤ�ّش�س  �لتي  �لفاعلة  �لقر�ءة  موجهات 
ل  �أن ت�شكُّ �لتعّرف �إلى كّل وجوه �لتجربة �ل�شعرية، خ�شو�شاً 
بحميمية  �رتباطاً  �الأك��ث��ر  ك��ان  �لعر�قية  �ل�شعرية  �لظو�هر 
ي��ت��ج��ّز�أ م��ن �شناعة  �أ�شبحت ج���زء�ً ال  ت��ل��ك، و�ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ّرف 
�إلى �شناعة  ��شطرو�  �لذين  ود�ر�شيه  نّقاده  و��شتغال  �أ�شئلته 
مقطوعاً  ن�شقاً  عاماً  ع�شرين  من  �أكثر  ط��و�ل  �شت  كرَّ غائمة 
ي�شتطيعو�  لم  �لذين  �الأخ��رى  �ل�شّفة  �شعر�ء  �إلى  ال يطمئن 
ل�أ�شف �أن ي�شنعو� ن�شقهم �لهارب، بل �كتفو� برعب �لحنين 

و��شتعادة غبار �لعائلة. 

علي ح�سن الفّواز

يعود �ل�شاعر علي �لبّز�ز في ديو�ن "بع�شه �شيدوم كالبلد�ن" 
)د�ر �لغاوون( �إلى لغته �الأّم: �لعربية، بعد �إ�شد�ره �أربعة 
قطيعة  بعد  ع��ودة  كتاب  ه��و  �إذ�ً  �لهولندية.  باللغة  كتب 
مق�شودة من لدن �ل�شاعر. وغورنا في ثنايا �لكتاب، رّبما يو�شلنا �إلى 
�أ�شباب هذه �لقطيعة وجدو�ها. لكن �أّي عودة هذه بعد غياٍب طويل؟ 

تاأويل الن�سق العالمي: تاأّمل اأّول
تتنّوع متون �لن�شو�س �لماثلة للفح�س، في �أن�شاقها �لع�مية، وهذ� 
�لتنّوع في �لت�شكيل �الأيقوني لل�شو�د على �لبيا�س، يتمّثل في: كلمة، 
جملة، مقطع، متن. فلرّبما يت�شّكل �ل�شطر من كلمة، �أو ي�شّكل تجاور 
ي�شّكل  وق��د  ع��ّدة.  ب�شطور  م���دّورًة  طويلًة  �أو  ق�شيرًة  جملًة  �لكلمات 
ولرّبما  وطوله،  هيئته  في  يتباين  مقطعاً  للجمل  �لعمودي  �لتتابع 
�لتنويع  بهذ�  وه��و  مقاطع.  دون  مثوله،  في  متوّحد�ً  �لمتن  يجيء 
�أن  مخافة  �الت�شالية،  �لرتابة  ك�شر  يحاول  �لع�مية،  �لن�ّس  لبنية 
بالن�شبة  طبيعياً  هذ�  يبدو  ورّبما  �لتلّقي.  ف�شاء  في  �لملل،  يهيمن 
و�لتلّقي.  �الت�شال  عملية  في  ب��ّث  كفاءة  عن  يبحث  �شاعر،  �أي  �إل��ى 
ل��ك��ن ه���ذ� �اله��ت��م��ام �ال���ش��ت��غ��ال��ي ب��ت��ن��وي��ع �ل��ن�����ش��ق �ل��ع���م��ي، يحيلنا 
 - �لقطيعة  تلك  �شلفاً.  �إليها  �أ�شرنا  �لتي  �لمق�شودة  �لقطيعة  على 
�أحد�ثه،  �شر��شة  وعذ�بات  ورتابته،  �لفائت  �شكونية  مع   - �لزمكانية 
تجربة  قطيعة  �أنها  كما  �شخو�شه.  مع  �لمو�جهات  متاعب  ومعاناة 
وعزلة م�شغل، بحثاً عن خ�شال فر�دة ومنطقة �نزياح عن �لماألوف، 

�ل��ع���م��ي ذي  �لن�شق  م��ح��اك��اة  ع��ن  ت��ام  بان�شر�ف  وذل���ك 
فل�شفية  روؤي��ة  قطيعة  وهي  �ل�شوتي.  �لخطاب 
م�شروعه  فيها  يتحّول  حيث  وج���وده،  لمع�شلة 
�ل��ك��ت��اب��ّي �إل���ى م��ع��ادل م��و���ش��وع��ي ُم��ق��ن��ع لتو�زن 

�لذ�ت مع �لعالم. وقطيعة بحث عن ن�ّس يتخادم 
فيه ح�شوره �لب�شري مع كنهه �لداللي، لتحقيق 

كفاءته �الت�شالية، �لتي هي مبعث �شعادته وجدوى 
ي�شطع،  �شرطاً  �لعمق  �شْع  �ل�شطح  "�أيها  وج��وده: 
�إلى  �ل��رح��ال  و�شّد  عقيمة  م�حة  �أن��ك��ْر  �لعمق  �أيها 

�ل�شرور رف��رْف على هوى َمن جعل  �أيها  ن��ادرة،  رياح 
جوع �لم�شائر كفايًة له و�شّمى �لنهر ببلله ال بجريانه 

�لمقّدر من �شو�ه".
لكن ما �ل�فت في �لن�شق �لع�مي للن�شو�س �لماثلة؟! 

لل�شوؤ�ل  مقنعة  �إج��اب��ة  نقّدم  �إل��ي��ه،  �شنذهب  فيما  لعّلنا 
ف��ي مو�جهتنا بجملة  ك��ان ج��ري��ئ��اً  �إن���ه  ب��ال��ق��ول  �أع�����ه، 

�إنه ذهب بعيد�ً في  طويلة مدّورة. لي�س هذ� فح�شب، بل 
�إنها جملة  �شّتى.  الأن�شاق ع�مية  لنا جملة مت�شظية  ليقّدم  جر�أته، 
�شعرية طويلة، جامعة لتجاور�ت جمل ق�شيرة، منفتحة على بع�شها 
و�ل�شاعر  و�شو�ها.  كالفو�رز  تمف�شل،  �إ���ش��ار�ت  وج��ود  رغ��م  �لبع�س، 
فالذ�ئقة  ط��رق،  مفترق  ف��ي  �لتلّقي  ي�شع  �إن��م��ا  ذل��ك،  �إل��ى  يعمد  �إْذ 
وهو  ن�شو�شه.  م��ع  ودودة  ت��ك��ون غير  رب��م��ا  ك��ّم��اً(  )�الأك��ب��ر  �ل��و�ه��ي��ة 
تتخّل�س  لم  �لتي  �لخام  �لذ�ئقة  على  �آم��ااًل  يعقد  ال  يبدو،  ما  على 
ب�غة  على  �لمتعّكز  �ل��ع���م��ي  �لن�شق  لن�شو�س  عبادتها  م��ن  بعد 
خ�شارة  لهكذ�  متح�ّشب  �أن��ه  �ل��م��وؤّك��د  م��ن  ب��ل  ال  �ل�شوتي.  �لخطاب 
لفهم  ج��ه��د�ً  تحتاج  ال  ن�شو�س  ع��ن  �لباحثة  �ل��ذ�ئ��ق��ًة  م��ع  �ت�شالية 
كماً(  )�الأ�شغر  �لفطنة  �لذ�ئقة  بينما  �لع�مية.  �أن�شاقها  �شيفر�ت 
تكون عك�س ذلك، فتتعامل مع �الأن�شاق �لع�مية لن�شو�شه بب�شيرة 
تاأّملية منتجة لن�شو�س �لتاأويل �لقر�ئي. حقاً نحن نو�جه ن�شو�شاً 
من  متونها  جمل  عليه  تتو�فر  لما  ل�نتباه،  مثيرة  ع�مية  ب�شبكة 
تجاور�ت الفتة بين مكّونات متباينة، منفتحة على بع�شها �لبع�س. 
ف��ي عر�س  ت��ت��ب��ارى  ت�شكيلية  ل��وح��ات  �أم���ام  �أن���ه  ل��ل��ق��ارئ  يخّيل  حتى 
و�لعالم  للذ�ئقة  و�خز  تعبيري  بتجريد  �لب�شرية،  مكّوناتها  مفاتن 
معاً: "يعوزني �الآن: ناٌر ع�قتها بالدفء مر�شو�شة تن�شد �لحر�ئق 
�لر�أفة، �شطٌو علنّي  �أُخ��رى، �شلٌل يتنّزه، عريٌن يخلو من  دون فو�ئد 
عبوة". كاأنها  تتخّثر  ال  ده�شٌة  ل�شو�شه،  يعط�س  ال  �الإخ��س  على 

تاأويل الن�سق الدللي: تاأّمل ثاٍن
�لتاأّملية، �شتعمل حتماً، على تن�شيط متحفها  �لذ�ئقة ذ�ت �لب�شيرة 
�لخيالي، لم�حقة �شبكة �إحاالت �لن�شق �لع�مي على �لن�شق �لداللي، 
فالمخّيلة  �ل��دالل��ي،  �لم�شتوى  وع��ل��ى  �لمرجعية.  ع���ق��ات��ه  ب�شّتى 
�ل�شعرية توّرطنا لم�شاركتها في لعبتها �لكتابية، وهي تتعّر�س لذ�ت 
�لغور  �إن  مريب.  عالم  في  �لق�شري  بوجودها  و�شاّنة  قلقة،  فطنٍة 
�لعمودي في ما ور�ء �لن�شق �لع�مي، ُيوقع �لتلّقي في �شبكة �أن�شاق 

دة �شورها في  داللية منتجة في �إحاالتها لعو�لم �لخفاء، تلك �لمن�شّ
�أد�ئها �لموؤّثر،  �أ�شهمت بدرجات متباينة، في  مخيال �ل�شاعر. و�لتي 
ته�شيم  �إلى  �لُمف�شي  �لداللي،  للن�شق  �لمحتدم  �لتنّوع  هذ�  لتاأثيث 
و�أنه متوّرط في  �شيما  �لنظر في م�شّلماته،  ُيعيد  كيما  �لتلّقي،  �أفق 
ف�شاء �شعري متعّدد �لعو�لم بفعل تعّدد �لمثول �لتناف�شي و�الإغو�ئي 
ب�د  في  �لفائتة،  حياته  ت�شاري�س  وع��ورة  �أمامه.  �ل�شعرية  لل�شور 
متمّنعة على محّبيها وطّيعة لكارهيها، منحته جلد�ً للتكّيف مع �الآتي: 
"عرفُت �أخير�ً كيف �أفتح نافذًة على مجاعة �أعر��س ال يكتفي نهمها 
." من �لزينة. �أنا نزعة ملّونة كاالأعياد. معي �أزهار ال تقع في �ل�شد�أ

�إن ذ�ت �ل�شاعر في ت�شّظيها �لفّني �إلى ذو�ت جديدة ت�شبح في عو�لم 
�لن�ّس، تك�شف عن قلقها �لوجودي �إز�ء عالم غير ُمطْمِئن. عالم ير�ه 
�لبر�ءة،  لت�شويه  �لدن�س  فيها  تعملق  �لتي  ب���ده  خ���ل  من  �ل��ب��ّز�ز 
وت�شّلط فيها �لقبح على �أعناق �لجمال. ب�ده �لتي رغم قطيعته لها، 
ظّل مكّبً� بقيود حّبها، ومحتفظاً بطقو�س �لت�شاقه �لوجد�ني بها: 
حقوقها.  ما  حدودها  ما  �لب�د؛  لتو�شيف  �لقو�مي�س  �إلى  "�شاأهرع 
�الإرث،  حفظ  قو�نين  هي  تلك  �الأحياء،  ويخونها  �الأم��و�ت  ي�شونها 
ثدٌي مدّن�س هي �لب�د، كاهٌن ��شتياقي �إليها". ولعّل �لب�د بكّل ما 
ت�شتبطنه دو�خله عنها من م�شاعر متباينة، هي �لمحّر�س �لمركزي 
توفره  م��ا  م��ع  فالمنافي  للفح�س.  �لماثل  �لكتاب  ق�شائد  لمعظم 
لل�شاعر من حّرية، لحر�ك م�شغله �لكتابي �شوب �لتطّور، تظّل غير 

�ل��رح��م. وكيف ال وهي ق���������������ادرة  �إل��ى  �ل��روح��ي  �ن�شد�ده  على ط��رد 
�لمحّبات/  �أول��ى  حيث  ون�شجه،  و�شباه  ت�شّكله  حا�شنة 
�الإ�شار�ت/ �لكلمات/ �لقر�ء�ت/ �ل�شد�قات/ �لت�شاوؤالت 
لع�قته  �ح��ت��ف��ائ��ي��اً  ك�شفاً  ُي��ج��ري  ه��و  وه��ا  و���ش��و�ه��ا؟! 
و�شفها  ف��ي  ع��ل��ي  عقيل  �ل��ر�ح��ل  بال�شاعر  �لحميمة 
�لمغّني  "هذ�  وم���ع���رف���ي:  وج���د�ن���ي  ت���وّح���د  ع���ق��ة 
�ل�شا�شع �لمكان، �لطائر وحده من يناله/ هذ� �لذي 
�لذي  �للحاء  م��ن  ك�نا  كالبلد�ن/  �شيدوم  بع�شه 

يجود باالإم�ق".

تاأويل المغامرة ال�سياقية: تاأّمل ثالث
�لمخّيلة  �أن  �إلى  �لداللي كذلك  �لم�شتوى  ي�شير 
�نفتاحه  ف���ي  ج��ري��ئ��اً  ��اً  ن�����شّ �أن��ت��ج��ت  �ل�����ش��ع��ري��ة 
�ل�����ش��ي��اق��ي ع��ل��ى �ل��ح�����ّش��ي و�ل��ذه��ن��ي م��ع��اً. وهذ� 
ي��ك��ون محفوفاً  م���ا  ع����ادة  �ل�����ش��ع��ري،  �ل��م��ن��ح��ى 
و�لفل�شفة،  �لفكر  �أح�شان  في  �الرتماء  بخطر 
قه في  تفّوّ لم�شنا  �أننا  �لعاطفي. غير  �ل�شعر طق�شه  عن  ط��ارد�ً 
�إجر�ء مو�زنة منتجة، بين طرَفي �لمعادلة �لمتناف�َشين )�الأحا�شي�س 
و�الأفكار( في مغامرته �ال�شتغالية هذه. فالجملة �ل�شعرية معمولة 
على  تنفتح  �إيحائية،  ت�شفير�ت  ذي  داللي  تكثيف  �إلى  ُتف�شي  بعناية 
ف�شاء�ت روؤية فل�شفية، لكن �شمن مناخ ح�ّشي ممتع. بمعنى �أنه عمد 
بطاقات  متوّهجة  فكرية  بمحموالت  �ل�شعرية  �لجملة  �شحن  �إل��ى 
معرفية، لتتماهى وب�غة �لحكمة في �لك�م �لماأثور، �إنما ب�شاعرية 
تثيره  م��ا  �إل��ى  و�أن�����ش��ُت  ب��اأ���ش��َك/  �أرع��ى  �ل�شهوب  ف��ي  "وحدي  عالية: 
�لده�شة في �لترحال/ �إنها �لنار ُت�شرم �لعبارَة/ وت�شنع من �لدخان 
�زدهاره؟/  ز�ل في  و�لبرعم ما  �لثماَر  �لرحيق/ هل تجني  �شّلة من 

�أيها �لموج وحدي �أريد �ش�متَك".
ُبعد معرفي،  �للغة في تجاور�ت مفرد�تها تنتج مفارقة داللية، ذ�ت 
�أن �القت�شاد في �لتركيب �للغوي للجملة �ل�شعرية، يوؤّثث غنى  كما 
�أحياناً،  بالغمو�س  �لن�شق م�شوباً  �لماور�ئي. وربما يبدو هذ�  �لن�شق 
�لبنى  �لغمو�س، ويفتح مغاليق  �لجاد يفّتت  �لقر�ئي  �لتاأّمل  �أن  بيد 
�لتنّوع  على  �أي�����ش��اً  ين�شحب  وه��ذ�  �شّتى.  ت��اأوي���ت  �شوب  �ل��دالل��ي��ة، 
�لداللي لجمل �لمتن �ل�شعري، وهي بهذ� �لمثول �لتناف�شي �لمربك 
�ل�شاعر في عمله  �لتلّقي، و�لذي يتطّلب ح�شن قر�ءة وفطنة.  الأفق 
ت�شّور�ت جديدة  لبناء  و�لعالم،  �لن�ّس  �ل�شابقة عن  ت�شّور�تنا  يهدم 
الأنه  وك��ذل��ك  ل��ه.  �لمحتملة  �ل�حقة  ق��ر�ء�ت��ن��ا  ف��ي  للتحّول  قابلة 
ي�شعنا �أمام تنّوع م�شهدّي متناف�س في تبايناته �لداللية، ومتغّير في 
تحّوالته �الإيحائية، في تعاقبية متو��شلة على طول �لمتن �لكتابّي: 
�لتر�ب  �أملي في  �شخاماً/  تندلع  وردة  ة/ من  �لغ�شّ �أيتها  "��شتريني 
�أفّكر فيه/  �لذي  ُيهادن هذ�  �لُمقّوى/ خ��ارٌج الأنه ال  �لذهب  نفع  ما 

لي�س لديه �أ�شنان ليجعلها �أدو�ت لل�شد�قة".
قر�ءتنا لن�شو�س هذ� �لديو�ن �شتدوم طويً�، الأنها ت�شتبطن �أ�شر�ر 
باتها �لمرجعية،  لعبة �لكتابة �ل�شعرية �لجاّدة، �لم�شتنفرة لكّل مخ�شّ

على �لم�شتوَيين �لمر�ني و�لمعرفي.

علي �سبيب ورد
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�أح���ده���م، ف��ي غ��رف��ة ه��ي �لطابق 
مخالفات،  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي  �ل��ث��ال��ث، 
�الأ�شفل،  ف��ي  ع����وده.  ع��ل��ى  ي��ع��زف 
م����ر�ه����ق����و �ل������ح������ارة ي����ت����ب����ادل����ون، 
�شيجارة طلبوها من عابر لي�س في  ب�شمت، 
فتاة،  ظ��ّل  مجاور  �شطح  على  �شو�ها.  علبته 
من  �ل�شّيار�ت  �أ�شو�ء  عاك�شًة  دموعها  تلتمع 
�لمقابل  �لبيت  وف��ي  �لقريب.  �الأتوت�شتر�د 
تلفحه  �ل��ب��رن��دة،  مغ�شلة  على  اأ  يتو�شّ �شيخ 
على  �لليل  بق�شاء  لنف�شه  فيفتي  �لتقا�شيم 

كر�شّي مع كوب �شاي.
�لغرفة، في ذلك  �أح��ده��م... هناك، في تلك 
�لليل، يرّمم بالمو�شي�قى غ�رفًة ونفو�ش��اً �آيلًة 

�إلى �ل�شقوط.
مجّرد  ع��ود�ً،  فاأرى  �لمو�شيقّي  �ل�شّلم  �أ�شعد 
عود، ي�شكن غرفًة هي �لطابق �لثالث، وبهذه 

�لطريقة يدفع �إيجار �لليل عن �شّكانه.

اإن فّكرَت بنهٍر من اأجل اإلقاء ر�سالة

�إل��ق��اء ر���ش��ال��ة في  �أج���ل  �إن ف��ّك��رَت بنهر م��ن 
زجاجة ل�شخ�س ما، عّلها توحي له بحكاية لم 
ت�شتطعها. �أو �إن ��شتولْت عليك فكرُة �لبّرية، 
في  تخّيم  �أو  غابة،  في  كوخاً  لت�شكن  وجئَت 
جزيرة، فقط لتجريب معي�شة �لحيو�نات �أو 
�لنبات... �أو �إن حلمت بقطار�ت... ببو�خر... 
�أن  لمجّرد  �لخيول  تجّرها  بعربات  حّتى  �أو 
�لرق�س  ف��ي  رغبت  �إن  �أو  �شبب.  ب���  تذهب 
�لبيانو  �ل��ب��ي��ان��و،  ع��ل��ى  �ل��ع��زف  �أو  �ل��غ��ن��اء  �أو 
�مر�أة  ب�شبحة  ه��ادئ��ة،  ���ش��ّق��ة  ف�����ي  ت��ح��دي�����د�ً، 
فعلو�  �الأج��ان��ب  �أن  �شتجد  ت�����ّو�ً...  تعّرفتها 
�لرك�س ور�ء  ق��دي��م... حّتى  ذل��ك من زم��ان 
�لفر��شات... مجّرد رك�س ومجّرد فر��شات... 
�أو  �لورقية،  �لطائر�ت  �إط�ق  كذلك  فعلوه. 

�الألعاب �لنارية ملء �ل�شماء...
مهما فّكرَت ورغبَت وحلمَت... لن تجد �شيئاً، 
كّلها...  �ل��دن��ي��ا  على  ����ش��ت��ح��وذو�  ف��االأج��ان��ب، 

كّلها...
على  ب��ر���ّش��ا���س  �ل��خ��روج  و�أردت  غ�شبَت  ول���و 
�لبرندة  تبول من  �أن  �أو خطر لك  �لنا�س... 
على �لماّرة... �أو �إن فكرت باالنتحار �شقوطاً 
م���ن ن��اط��ح��ة ����ش���ح���اب... �أو ج���اءت���َك ن����زو�ُت 
�إلى تفريغها باغت�شاب فتى  �شيطان و�شعيَت 
مت�شّرد... �أو بتك�شير ركب عجوز �أعمى يبيع 
بعد  بقتل عاهرة  �أو  �لر�شيف...  �لعلكة على 
فال�شّر،  ت�شتطيع...  لن  موؤّخرتها...  تفجير 

حتى �ل�شّر �حتكره �الأجانب...
لك �لقول فقط

هم يفعلون...
ول�شانك ال يلوك �شوى عجمٍة،  

فاللغة مرهونة ل�أجانب...
�الأج���ان���ب، ���ش��ّي��اح �الأح���ي���اء �ل��ق��دي��م��ة ووجوه 
�لمحطات �الإخبارية و�أبطال �الأف�م...، لهم 
�لليل لهم و�لنهار...  ما نر�ه وما ال نرى... 
�الأر�س و�ل�شماء... �لدنيا و�الآخرة... لهم كّل 
�أم لم، حّتى نحن لهم، مع ذلك  �أر�دوه  �شيء 
�أجانب...  ن�شّميهم  حين  �إال  ��شمنا  نعرف  ال 

لكننا ال نعرف �أي�شاً لماذ� ن�شميهم �أجانب!

فيفا 2006
جعلُت مّني �أحد ع�شر العباً

على �شا�شة م�شّطحة...
هي �أق�شى ما جاد به �لحّظ. 

�ألعب... �ألعب...
�أمري لي، 

و�الآخرون دمى متحّركة
خيطانها

باأيدي دمى متحّركٌة �أخرى.

حفاة،  ن�شفهم  ول��د�ً  لخم�شين  تر�بّي  ملعب 
بالبر�زيل.  ه��زي��م��ة  ب���اإن���ز�ل  ي��ح��ل��م  و�أق��ّل��ه��م 
�ل��ك��اأ���س �ل��ي��وم ع��ل��ب��ة ب�����ش��ك��وي��ت، وث��ّم��ة حكٌم 
عّمه.  �أوالد  �لكرة  ي�شتلم  حّتى  ج��ّد�ً  محايد 
فتاة  ��شم  على  �لمدّرب  �شّماه  فريق  في  و�أن��ا 
ل���ْم ت��ح��ّب��ه، ح��ّت��ى ���ش��ح��لَ��ُه �أخ���وه���ا ع��ل��ى طول 
لن�شبح  و�لح�شى،  �ل��ت��ر�ب  وب��لَّ��َع��ُه  �لملعب، 

�شاعتئذ "فريق �لقاد�شّية"!
، وعلى ال، �شيء...  �أجعلها حرباً على كلِّ

على �شوني و�أديد��س وكوكاكوال...
على �لذين �شارو� بالم�يين...

وع��ل��ّي �أي��ش�اً.
ك����روّي  �إد�رة ح����و�ر  ف���ي  �أب����و خ��ي�����ش��ة  ي���ت���اأّل���ق 
�الأق��د�م وينطلق كفهد  خطير... يناور غابة 
�الأخ�����رى، وحين  �ل���ح���ارة  �أوالد  م��رم��ى  �إل���ى 
ي�شّد  �ل��ج��ز�ء  منطقة  في  �لمد�فعين  ز  ُيعجِّ
�أحدهم بيجامته، وريثما يغطي لحمه تكون 
�ل�هجم�ُة �لمرتّدُة حّققْت هدفاً، ليعلو �شوت 
م��ع��ّل��ق، ي��ج��ل�����س ع��ل��ى ح��ج��ر وف���ي ي���ده ع�شا 
موؤّخرة  »�نك�شفت  م��اي��ك��روف��ون:  هيئة  على 
لحظاٌت  �هلل«...  ي��رع��اَك  ت���اأّم���ْل  �ل���ه���ّد�ف... 

وت�شبح �لمبار�ة حرباً.
كرمى لزين �لدين زيد�ن
�أختار �لفريق �لفرن�شي...

�أنا مثلهم
من ريف �لعالم �إلى مدينته

ود�ئ��������م��������اً ي����ن����ك����ُر م������ا ي�������ش���ن���ع���ه �ل����ف����ق����ر�ء 
و�لمهاجرون...

و�ل��م��ح��رو���س ب��ع��ي��ون �الأّم����ه����ات، ف��ري��ق��ن��ا، ال 
يجيُد �شوى �لهرب. ال ن�شتطيع �نتز�ع �شربة 
هدٍف  ف��ي  �لت�شّلل  ت��اأك��ي��د  وال  ع��ادل��ة،  ج���ز�ء 
���ش��ّدن��ا. ي��ط��ردون��ن��ا ب��ال��ح��ج��ارة ح��ي��ن نربح، 
��شتوطائنا.  ع��ل��ى  ك��اح��ت��ج��اج  نلعب  ل��م  و�إذ� 
ي��اأخ��ذون �أ���ش��رى م��ن �ل��ف��ري��ق. ف��ي �آخ��ر مّرة 
ونكّف  �أ�شر�نا  لنحّرر  ونخ�شر،  قلنا ن�عبهم 

�لب�ء، كذلك طردونا...

هنا �أمري مطاع...
: "�جلد �لحّر��س يا هنري"

: "بالدبل كيك
بالر�أ�شّية

باك يا تريزيكيه" �ب�شْق على �ل�شِّ

كبرو�  كاأنهم  �لثانوية.  ف��ي  �ل�عبون  �شار 
ه��ن��ا. �ل��م��د�ف��ع م��ا ي���ز�ل ي��و����ش��ل مهّمته في 
�الأي�شر  �لظهير  م��م��ك��ن.  ع��دد  �أك��ب��ر  تك�شير 
�لحار�س  �لتما�س.  خّط  على  فيبول  ينح�شر 
يَة  ن�شّ يخّبئ  �لمنطقة  دوري  ن��ه��ائ��ّي��ات  ف��ي 
�لقائم غير مبال  �للذيذ« خلف خ�شبة  »جّن 
ب��ه��ج��م��ات �ل��خ�����ش��م. و�ل����خ����ال، الع����ب خّط 
�لو�شط، ي�شفع �بن �أخته، قلب �لهجوم، فهذ� 
�الأنانّي ي�شّجل �لهدف تلَو �لهدف، دون تذّكر 

�لخال بو�حد،
�أ�شّجل �الأهد�ف بزيزو، وللمعّلق �لجئير:

كوووووووووووو
وووووووووول...

كمرمى  ع���ل���يَّ  �الآخ����ري����ن  رك������ت  ت��ك��ف��ي  �أال 
م�شتباح؟

ث��ن��ي �ل��وغ��د ب��ك��ت��اب��ه »كرة  �أي���ن غ��ال��ي��ان��و؟ ل��وَّ
�لقدم بين �ل�شم�س و�لظّل«، ولم يح�شْر لي 
�أيها  ت��ع��ال ه��ذه رغباتك  ل��و م��ب��ار�ة و�ح���دة! 
�لكاتب، كفاك �شياحاً على �لمدّرجات: »لعبة 

جميلة حّباً باهلل«...

�أتّوج يومي
بكاأ�س

و�أنام...
وها نحن نفزر طابات �الأوالد �لذين يلعبون 

قرب نو�فذنا.

رائد وح�ص

�لتي  ت���ل���ك  غ���ري���ب���ة  ع�����ق����ة 
�ل�شورية  بال�شاعرة  جمعتني 
�لر�حلة �أمل جّر�ح، لجهة �أننا 
�لف�شل  تعارفنا وت�شادقنا بعد موتها. 
ف��ي ذل���ك ي��ع��ود �إل����ى رج���ل ع���رف كيف 
ُيبقيها حّية هو زوجها �لرو�ئي يا�شين 
�الألفة  بيتها بورود  �لذي م�أ  رفاعّية، 
ك��م��ا ك��ان��ت ت���ح���ّب، ك��م��ا ج��ع��ل �شورها 
�لد�فئ  �لمنزل  ذ�ك  م��ن  رك��ن  ك��ّل  ف��ي 
على  عتيقاً، وحر�س  كتاباً  ُي�شبه  �لذي 
في  �شرفتها  ع��ل��ى  ب��اأزه��اره��ا  �الع��ت��ن��اء 

�آخر �شارع �لحمر�ء.
ل����ذل����ك �����ش���ط���رب���ت ح���ي���ن �أع���ط���ان���ي 
�شميكاً  م��غ��ّل��ف��اً  ظ��ه��ي��رة،  ذ�ت  رف��اع��ي��ة، 
"هذه  بلهفة:  ق��ائ��ً�  �أور�ق����ه  ����ش��ف��ّرت 
مخطوطة �أول رو�ية كتبتها �أمل حين 
كانت �شبّية يافعة، وجدتها �أخير�ً بين 
مي لها" )كانت  �أور�قها و�أريدك �أن ُتقدِّ
�لرو�ية قد ح�شلت على "جائزة مجّلة 
ويا   - لكنها   ،1967 ل��ل��ع��ام  �لح�شناء" 

للغبن - لم ُتن�شر حينها(.
ما دفعني �إلى �ال�شطر�ب هو "قربي" 
م���ن �أم�����ل، الأن���ن���ي د�ئ���م���اً �أع���ان���ي ق�شر 
��ل قر�ءة  و�أف�����شّ �الأ���ش��دق��اء،  �لنظر م��ع 
�أع����رف����ه����م وال  �أ����ش���خ���ا����س ال  �أع�����م�����ال 
يعرفونني كي ال تمتزج نظرتي �الأدبية 
علّي  فتختلط  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ع��اط��ف��ت��ي 
م��ن مجال  ل��م يكن ثمة  لكن  �الأم����ور. 
�شبّية  كتبتها  رو�ي��ة  �أم��ام  فاأنا  للهرب، 
منت�شف  ف��ي  كبيرة،  ب��ج��ر�أة  دم�شقية، 
ت�شافر  رو�ي��ة  تقريباً.  �لما�شي  �لقرن 
م، من خ�ل ع�قة جدلية  في �لمحرَّ

تربط فتاة يتيمة �الأّم باأبيها. 
و�الأكيد  ُتن�شر حينها،  لم  �لرو�ية  هذه 
�ل�شرد  ت����اري����خ  ���ش��ت��غ��ّي��ر  ك���ان���ت  �أن����ه����ا 
�لن�شوي �لعربي لو حدث ذلك. فنحن 
�أقّل  بعد  �أي   1967 �ل��ع��ام  ع��ن  ن��ت��ح��ّدث 
�لرو�ية  �شدور  على  �شنة  ع�شرين  من 
)�لمتعارف  �الأول���ى  �لعربية  �لن�شوية 
في  ن��دخ��ل  ال  ك��ي  �أق��ّل��ه،  ر�شمياً  عليها 
بنت  "�أروى  �لطويل(  �الأول��وي��ة  نقا�س 
�لخطوب" لود�د �شكاكيني �لعام 1949. 
لكن، رغ��م ذل��ك، وم���ّرة �أخ���رى، ك��ان ال 
مع  �ل�شخ�شية  �لع�قة  ن�شيان  من  بّد 
وقر�ءة  ج��ّر�ح،  �أم��ل  �لجميلة  �ل�شمر�ء 
�أحياناً  ق�شوتها  �أن��ف��ي  ال  بعين  �لعمل 
الأن����ه����ا �ب���ن���ة ج���ي���ل الح������ق، ل����م يعرف 
�الأج����و�ء �الأدب���ي���ة �ل�����ش��ائ��دة ف��ي �أو�خ���ر 
تناهى  م��ا  م��ن خ����ل  �إال  �ل�����ش��ت��ي��ن��ّي��ات 
�إليه، بما ال يكفيه لتكوين �شورة كاملة 
�أم��ل بعين  �لعنا�شر. لقد ق��ر�أت رو�ي��ة 
معا�شرة �إذ�ً. عين تحاول �إن�شاء م�شرح 

�أو�خر �ل�شتينيات بما تو�فر لها. 
ب��ع��دم��ا ف��رغ��ت م��ن ق����ر�ءة ه���ذ� �لعمل 
تكّونت لدّي مجموعة م�حظات �أولّية، 
�شلة  وج���ود  �ل��م��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  منها 
�شهيرَتين  �شخ�شيَتين  م��ع  م��ا  ق��رب��ى 
هما لوليتا و�إيّما بوفاري. ومنها �أي�شاً 
�ل�شارمة  �الأخ����ق���ي���ة  �ل���رق���اب���ة  ت��ل��ك 

�أمل  �أمل �لخم�شينّية  �لتي حاكمت بها 
�لرو�يَة  �لكاتبُة  �أخ�شعت  �ل�شاّبة: فقد 
في ما بعد �إلى ت�شطيب ع�شو�ئي طاول 
�أدبياً  "يخد�س" حياًء  �أن  يمكن  ما  كّل 
حيث  من  فقط  لي�س  لديها،  م�شتجّد�ً 
�لنبيذ  )����ش��ت��ب��د�ل  "�لديكور"  تغيير 
ب���ال���ك���وال م���ث���ال ���ش��غ��ي��ر ع���ل���ى ذل�����ك(، 
�لعبار�ت  �إف�����ر�غ  م��ن ح��ي��ث  �أي�����ش��اً  ب��ل 
�ل�شادمة،  �ل��ع��اط��ف��ي��ة  ���ش��ح��ن��ات��ه��ا  م���ن 
م���ن خ����ل ����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا ب���اأخ���رى �أكثر 
�حت�شاماً، ف�"�شاذ" ت�شبح بعد تهذيبها 
ت�شبح  و"�أ�شتهيك"  طبيعي"،  "غير 
"خجلى"  "�أتمّناك"، و"ن�شوى" ت�شبح 
وه���ك���ذ� دو�ل���ي���ك، و����ش���واًل �إل����ى �شطب 
و�إقحام  �ل���رو�ي���ة،  م��ن  ك��ام��ل��ة  م�شاهد 
�شورة �الأّم �لمرتدية �الأبي�س �لموؤّنبة 
�لو�قع  في  �لحبكة )هي  د�خل  البنتها 

�شورة �أمل �لرقيبة نف�شها(.
و�أنا ويا�شين في حيرة،  حقيقًة، وقعُت 
ف���رو�ي���ة ك��ه��ذه م�����ش��ي��ره��ا �ل��ن�����ش��ر في 
�أمل  م�شايرة  يمكن  ه��ل  لكن  �لنهاية، 
ت�شطيباً  قلمها  �أعملت  �لتي  �لرقيبة 
وحذفاً ع�شو�ئياً في حبكة �إما �أن تكون 
من  �لم�شروع  ينتفي  �أن  و�إم���ا  جريئة 
�إلبا�س مو�شوع  �إلى  �إذ ال �شبيل  �أ�شله. 
حينها،  في  محافظ  لمجتمع  م�شتفّز 
ال �شبيل �إلى �إلبا�شه �لحجاب على هذ� 

�لنحو.
ف���ي �ل��ن��ه��اي��ة ط��ب��ع��اً �ن��ت�����ش��رن��ا الأم���ل 
حبر  قلم  ��شتعارت  �لتي  تلك  �ل�شاّبة، 
م�شّود�ت  وكتبت  �لمر�هقة،  دفاتر  من 
�لثانوية  �لمدر�شة  �أل��و�ح  على  �لرو�ية 
على  محتها  ثم  �لح�ش�س،  �نتهاء  بعد 
عجل: تركنا �أمل �لبّرية على �شّجيتها، 
يوماً  ل���ه���ا  ق���ّدم���ه���ا  ب��ن�����ش��ي��ح��ة  ع���م���ً� 

�شديقها �ل�شاعر نز�ر قّباني.
تخرج  �لدم�شقية  ل��ول��ي��ت��ا  �إذ�ً  ه��ي  ه��ا 
�ليوم �إلى �لنور خالعة غ�فها �الأ�شفر 
م���ّرة على  م��ّرت��ي��ن:  وم��ت��م��ّردة  �لعتيق، 
�لرقيبة.  �أم��ل  وم���ّرة على  �ل��ت��اب��وه��ات، 
بين  �الأول���ي���ة  ب�شيغتها  ُت��و���ش��ع  رو�ي����ة 
يَدي �لقارئ، وبين يَدي من �شيجهدون 
�لذ�تية،  �ل�شيرة  �أثر  كالعادة في تقّفي 
وم�شابة  �شاعرة  �لبطلة  و�أن  �شيما  ال 
بمر�س �لقلب �أي�شاً على غر�ر �لكاتبة 
)حتى �أنا ت�شّورت �أن ذلك �الأب لم يكن 
�ل�����ش��اع��رة يا�شين  ل����زوج  ���ش��وى ���ش��ورة 

رفاعية نف�شه(. 
ل��ك��ن، وب��ع��ي��د�ً ع��ن �أي �إ���ش��ق��اط ك���ان، ال 
"�لر�حة" �لتي  تلك  م�حظة  من  بّد 
�ال�شترخاء  هذين  �ل��رو�ي��ة،  بها  ُكتبت 
باأف�م  ما  حّد  �إلى  �ل�شبيَهين  و�لترف 
�الأب��ي�����س و�الأ�����ش����ود. الأن����ه ث��م��ة غياب 
�ل�شرد:  ف��ي  تقريباً  �ل��خ��ارج��ي  للعالم 
�الأبوي  �لبيت  د�خ���ل  �إل���ى  �ن��ك��ف��اء  ثمة 
�لذي ي�شّكل جّنة �شغيرة تحمي �لبطلة 
�لخارج  ف��ي  م��ا  عا�شفة  م��ن  �ل��خ��ائ��ف��ة 
مخاطبة  نف�شها  ف��ي  �لبطلة  )ت��ق��ول 
ال  م�ب�شك  خ���ارج  ه��و  م��ا  "كل  �الأب: 

�لعالم  ه��ذ�  "كّل  وت�شيف:  �أعرفه". 
خروجها  وما  منزلنا"(.  خارج  يحترق 
ل��شتياق  ح��ّج��ة  �إال  �ل��ب��ي��ت  ه���ذ�  م��ن 
�لمر�شّي  �لبطلة  تعّلق  ولعّل  و�لعودة. 
باأبيها لي�س �شوى نتيجة لهذ� �النكفاء 
في  م�شتميتة  رغبة  لديها  يوّلد  �ل��ذي 
�ل�شغيرة،  �لمملكة  ح��دود  عن  �ل��دف��اع 
�أخرى  �أنثى  �أي  دخ��ول  من هنا تخ�شى 
�إلى هذه �لجّنة، �شو�ء �أكانت على �شكل 
���ش��ورة )���ش��ورة �ل���و�ل���دة �ل��م��ّي��ت��ة �لتي 
تقتن�س �لفر�شة الإز�لتها( �أم على �شكل 

�شديقة �أو خادمة. 
�النكفاء  رو�ي��ة  �إنها  �لقول  ي�شعنا  هل 
"رحم"  لفظة  لعّل  �إذ�ً؟  �ل��رح��م  د�خ��ل 
�إلى  م��وّج��ه  �لتعّلق  الأن  دقيقة  لي�شت 
�للفظة تحمل في  �الأب هنا، لكن هذه 
جر�شها ما يعّبر �أف�شل تعبير عن و�قع 
تو�شيع  �إل���ى  ت�شعى  فالبطلة  �ل��ع��م��ل. 
بحجم  لي�شبح  �الأب���وّي  �لبيت  ج��در�ن 
هنري  �الأميركي  )�لكاتب  كامل  عالم 
ميللر يجمع بين �لجّنة و�لرحم �أي�شاً 
معتبر�ً �الأخيرة �أجمل مكان في �لكون(، 
�إل���ى عمق  �الأ���ش��ك��ال  ل��ت��ع��ود ب�شكل م��ن 
قو�نين  �أو  �شر�ئع  ال  �إلى حيث  �لعمق، 
جّنتها  ُتن�شئ  �أن��ه��ا  وب��م��ا  ن���وع.  �أي  م��ن 
�لخا�شة فهي بالتالي ترجع بب�شرّيتها 
�إل�����ى �ل����ب����دء، ح��ي��ث �الإن�������اث و�ل���ذك���ور 
محدودين ب�شكل ي�شبح معه "�ل�شفاح" 
نامو�شاً طبيعياً )تقول �لبطلة في �أحد 
مونولوغاتها: "مجانين �لذين ينادون 
بالقيم و�لتقاليد، �لحياة ممنوحة لنا 
هكذ�، لنعي�شها بكل لّذ�تها قبل �أن تدفع 
�أي�شاً:  �شغيرة" وتقول  حفرة  �إل��ى  بنا 

�ل�شقاء"(.  هو  �لحقيقي  "�لحر�م 
تختار �أمل لبطلتها م�شير�ً محتوماً ال 
�ل�شعرية من خ�ل و�شفها  يخلو من 
�لعملية  ق���ب���ل  م����ا  ل��م�����ش��ه��د  �ل���م���وّف���ق 
جّر�ح  �أم���ل  ح��ال  �أي  )ع��ل��ى  �لجر�حية 
خبرت هذه �الأجو�ء �لطّبية جيد�ً(، وهي 
�لنهاية  �لبطلة تر�شخ في  تجعل هذه 
الأحكام �لمجتمع من دون �لتخّلي عن 
�أح�مها و�إن تحّولت تلك �الأح�م �إلى 
ما ي�شبه �لكو�بي�س )"�غمرنا بظلمتك 

يا ليل �إلى �الأبد"(.
�بنة  �لبيت،  بجدر�ن  تلوذ  خائفة  �بنة 
م��ري�����ش��ة �أو م��ج��ن��ون��ة. ي��م��ك��ن �إط����ق 
هذه  بطلة  حنان  على  كثيرة  �أو���ش��اف 
�لرو�ية، هي نف�شها ال تترّدد في �إط�ق 
�الأحكام على نف�شها )"�أنا حر�م و�شاّذة 
ومجنونة"(، لكنها بطلة غريبة، �شبّية 
تخرج ب�شعرها �الأ�شيب �ليوم في ع�شر 
كثيرة  �أ���ش��ي��اء  لتخبرنا  ع�شرها  لي�س 
عن تحّوالت مجتمع وعن وجهات نظر 
�ل��ي��وم م��ح��اك��م��ة نف�شها  ت��ع��ي��د  �أن��ث��وي��ة 

لتدخل �لتاريخ �لذكوري بامتياز.

�لمن�شورة  وغير  �لوحيدة  للرو�ية  تقديم   )*(
�شت�شدر  و�ل��ت��ي  ج���ّر�ح  �أم���ل  �ل��ر�ح��ل��ة  لل�شاعرة 

قريباً لدى "د�ر �ل�شاقي".

�ل�شغيرة   �ل���غ���رف���ة  ظ������م  ف����ي 
��ت على  ف��ت��ح��ْت ���ش��اَق��ي��ه��ا وع�����شّ
�لبي�شاء  ب��اأ���ش��ن��ان��ه��ا  �ل���و����ش���ادة 

�ل�معة.
�لبيت  ف����ي  �ل�����ش��ي��ف��ت��ان  ك���ان���ت 

ت�شاهد�ن فيلماً قديماً.
�لمخنوقة  �أ�شو�تنا  ندفن  وكّنا 
ف���������ي ح��������رك��������ة �ل�����ج�����������ش�����َدي�����ن 

�لملتهَبين.
كانت يد�ي ت�شّد�ن خ�شرها.

د�خلها  جبااًل  نهري  يعبر  بينما 
في حركات د�ئرّية حارقة.

تقول،  �أك����ث����ر،  ح��ب��ي��ب��ي  ����ش���ّدن���ي 
وت�����دف�����ن ����ش���وت���ه���ا ف�����ي ُح���م���رة 
�شفاهها وعيَنيها �لمغلقَتين على 

�شوء �لبد�يات.
ال لغَة لو�شف �لتفا�شيل.

ال وق�����َت ل���ت���اأّم���ل م���ا ح����دث في 
�لظ�م.

غارَقين  م��ت��ع��ان��َق��ي��ن  ���ش��ق��ط��ن��ا 
�لج�شَدين  وب���خ���ار  �ل���ع���رق  ف���ي 
�لمنهَكين من �لجري و�ل�شر�خ.

تاأويل الخلق
خلق �ل�شماء و�لغابات  وبني �آدم 

في �شّتة �أّيام 
وفي �ليوم �ل�شابع لم ي�شترح.
�شرب كاأ�س �لنبيذ على عجل،

بغ�شن  �لوردية  �ل�شفاه  ر�شم  ثم 
من �شجر �لكرز.

�لغابات في  �لعيَنين لون  �أعطى 
ليل �شيفّي،

وك����ّور ع��ل��ى �ل�����ش��در ن��ه��َدي��ن من 
ع�شل وتوت بّري وحليب

وقال للنهر بينهما:
ثماَرها  ذ�ق  َم��ن  �شفاُه  فلتبحْر 

جنوباً حّتى حو�س �لنبوء�ت 
ال ريَح هناك،  

�أو عا�شفَة.
وع�شافير  �ل��ق��م��ح  م���ن  ���ش��ن��اب��ُل 

تطير فوق ر�أ�شها،
جبال ت�شعد 
و�أخرى تغور 

�أ�شابع تتقاطع،
وعرق يقطر من �شقف ندّي.

لم ي�شترح في �ليوم �ل�شابع 
بارك عو�ء �لذئبة في دمائها، 

�إغما�شة عيَنيها،
و�رت���ع���ا����ش���ة �أ����ش���اب���ع ن���ب���ّي ي���زرع 

�شلوعه في فردو�شها.

ميالد فايزه
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الر�س�م والكاريكات�ر: 
عبد اهلل اأحمد

�لملحدين،  نحن  مّنا،  �لعناية  ك��ّل  �لمو�شوع  ه��ذ�  ي�شتحّق 
به  ج��اء  بما  موؤمنين  �لعرب  �أج��د�دن��ا  جميع  يكن  لم  حيث 
فاإلحادهم  ذلك،  يخالف  ما  �أعلنو�  قد  كانو�  و�إن  �الإ�ش�م، 
�ل��م��ت��ن��ّب��ي طو�ل  �أن  ���ش��ع��ره��م. وم���ع���روف  ف���ي  ي��ب��دو ج��ل��ي��اً 
�أ�شعار  �أذك���ره من  وم��ا   ... ح���جَّ وال  �شّلى  وال  �شاَم  ال  حياته 
كونه خليفة  بالرغم من  قوله،  معاوية  بن  ليزيد  �إلحادية 

�لم�شلمين:

الإلحاد في �شعر الأجداد

ت�شكنها   ل��ل��ع��ّب��اد  �ل��م�����ش��اج��د  دع 
ما قال رّبك: ويٌل للذي �شربو�

وقْف على دّكة �لخّمار و��شقينا
للم�شّلينا وي��������ٌل  ق��������ال:  ب�����ل 
فلديه  �الأبيات،  هذه  في  كفايًة  �شريحاً  يزيد  يكن  لم  و�إذ� 
�أكثر �شر�حة فيها، وهي �لتي رّددها عندما كان  �أبيات كان 

ي�شرب ر�أ�س �لح�شين وهو مقطوع:
�شهدو� ببدر  �أ�شياخي  ليت 
فرحاً و�����ش���ت���ه���ّل���و�  الأه����ّل����و� 
قد قتلنا �لقرم عن �شاد�تهم
ل��ع��ب��ْت ه��ا���ش��م ب��ال��م��ل��ك ف�

جزع �لخزرج من وقع �الأ�شْل
ُت�َشْل ي��ا يزيد ال  ق��ال��و�:  ث��م 
فاعتدْل ب���در  م��ي��ل  وع��دل��ن��ا 
نزْل وح����ٌي  وال  ج�����اَء،  خ��ب��ٌر 

�أما �لوليد بن يزيد فقد �أن�شد، بعدما مّزق �لقر�آن:
ح�شٍر  ي���وَم  رّب���َك  الق��ي��َت  �لوليُد�إذ�  مّزقني  رّب  يا  فقل: 

مقطع من مقال من�شور بال توقيع على "موقع الملحدين العرب"
www.el7ad.com

هفت �لحنيفُة و�لن�شارى ما �هتدْت
�ثنان �أهل �الأر�س: ذو عق�ٍل ب�

وي�هود حارْت و�لمجو�س م�شلَّلْه
�������ٌن ال ع��ق��ل لْه دي��������ٍن، و�آخ�����ر َديِّ

ب��ه��ا حل�وم ت�����ش��ت��خ��ّف  �أم������وٌر 
مو�شى وكتاب  محّمد  كت�اب 

وما يدري �لفتى لمن �لثبوُر
�ب�ن مري�م و�لزب�وُر و�إنجيل 

ومن �شعر �لمعّري �الإلحادي:

ومن �أقو�له �أي�شاً:


